PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY
- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Konsorcjum Naukowe
„Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”

DYREKTOR
dr hab. Krzysztof Niemczuk
profesor nadzwyczajny

Uczestnicy postępowania
na przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa
Oznaczenie postępowania DZ-2501/231/17

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:

Data:

DZ-2501/231/17/4

2017/08/30

MODYFIKACJE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach w
związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym na wykonanie audytu energetycznego
przedsiębiorstwa zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności
energetycznej oraz normą PN-EN 16247 informuje o wprowadzeniu zmian w treści
zaproszenia do składania ofert:
Zmieniona treść punktu 12 i 13:
12. Opis sposobu obliczenia kosztu oferty:
Koszt oferty stanowi cena nabycia usługi pomniejszona o ewentualne odliczenia związane ze
zmniejszeniem wpłat na PFRON.
Wykonawca poda cenę oferty netto i brutto za przedmiot zamówienia oraz stawkę podatku VAT. Cenę
oferty brutto należy podać cyframi w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena oferty musi obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy dla realizowania
przedmiotu zamówienia.
U Wykonawców, którzy nie mają możliwości wystawienia zaświadczenia uprawniającego do obniżenia
przez Zamawiającego wpłat na PFRON cena będzie równa kosztowi.
W przypadku składania ofert przez firmy zatrudniające osoby z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności posiadające możliwość wystawienia zaświadczenia o wysokości kwoty obniżenia
wpłaty na PFRON, tj. iloczynu wskaźnika wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników sprzedającego
zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i wskaźnika udziału
przychodów (zgodnie z ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
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niepełnosprawnych) Zamawiający wymaga podania dodatkowo ww. wskaźnika za m-c sierpień w
ofercie.
Zamawiający samodzielnie dokona przeliczenia kosztu, jaki rzeczywiście zostanie poniesiony za
wykonanie usługi, biorąc pod uwagę wysokość zmniejszenia wpłat na PFRON jaka będzie możliwa do
uzyskania przez Zamawiającego. Wyliczony przez Zamawiającego koszt będzie podstawą do
zastosowania kryterium oceny ofert cena/koszt.
13. Kryterium oceny ofert:
Liczba uzyskanych punktów przez daną ofertę stanowi sumę punktów przyznanych, z kryteriów
podanych niżej.
Złożone oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:
1 Koszt

80 %

2 doświadczenie zawodowe

20 %

RAZEM

100%

Kryteria mają przyporządkowaną ilość punktów w skali od 0 do 100, zgodnie z posiadaną wagą,
np. koszt – waga 80%, maksymalna ilość punktów 80.

Cena:
Oferty otrzymają ilość punktów obliczoną wg wzoru:
wartość oferty o najniższym koszcie
C = --------------------------------------------------------- x

80 punktów

wartość oferty badanej

Doświadczenie zawodowe – Zamawiający w celu określenia doświadczenia Wykonawcy będzie
brał pod uwagę liczbę przygotowanych audytów energetycznych:
1. Wykonanie audytów energetycznych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 3 audytów
energetycznych – 5,00 pkt
2. Wykonanie audytów energetycznych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 4-7 audytów
energetycznych – 10,00 pkt
3. Wykonanie audytów energetycznych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – powyżej 7
audytów energetycznych – 20,00 pkt
Wyżej wskazane zostały punkty procentowe – co oznacza, iż nie podlegają one dalszemu
przeliczeniu tylko zostają dodane wprost do punktów uzyskanych w kryterium cena.
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Łączna ocena punktowa oferty obliczona zostanie według poniższego wzoru:
OP = C + D
gdzie:
OP- punktowa ocena badanej oferty
C – punktowa ocena w kryterium koszt
D- punktowa ocena w kryterium doświadczenie zawodowe

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania
Zamawiającego i uzyskała największą ilość punktów. W przypadku, gdy Zamawiający nie może
dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty otrzymujące
taką samą liczbę punktów, wówczas Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia (w terminie określonym przez Zamawiającego) ofert dodatkowych. Wykonawcy,
składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert – 04.09.2017 r. godz. 12.00.
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