Wrocław, dnia 17.12.2013r.

OGŁOSZENIE
Zamówieniu nie podlegające ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 – tekst jednolity.) – wartość zamówienia nie
przekracza wyraŜonej w złotych kwoty 14 000,00 EURO (art.4 pkt. 8 ustawy Pzp)
na
opracowanie audytów energetycznych dla budynków A i G oraz lamp solarnych przy
pomocy zasobów sprzętowych i ludzkich Wykonawcy
ZAMAWIAJĄCY :
„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o. o.,
ul. WybrzeŜe J. C - Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław,
tel. 71/77 66 200 lub 71/77 66 212
fax.519 134 307 lub 71/77 66 200
e-mail: sekretariat@dczp.wroclaw.pl
www.dczp.wroclaw.pl
OGŁOSZENIE ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE na :
1. stronie internetowej Zamawiającego,
2. tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego.
3. wysłano zaproszenie/Zapytanie ofertowe do wybranych losowo potencjalnych
wykonawców
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie audytów energetycznych dla budynków A i
G oraz lamp solarnych ogrodowo-parkowych przy pomocy zasobów sprzętowych i
ludzkich Wykonawcy:
1) Zadanie nr 1 – wykonanie audytu energetycznego budynku A przy ubieganiu się
o dotację z programu System zielonych inwestycji,
2) Zadanie nr 2 - wykonanie audytu energetycznego budynku G przy ubieganiu się
o dotację z programu System zielonych inwestycji
3) Zadanie nr 3 - wykonanie audytu energetycznego budynku G - RPO
(powykonawczo po wymianie okien i wymianie i renowacji drzwi),
4) Zadanie nr 4 - wykonanie audytu energetycznego oświetlenia zewnętrznego z
wykorzystaniem lamp solarnych ogrodowo-parkowych przy ubieganiu się o
dotację z programu System zielonych inwestycji.
SPOSÓB UZYSKANIA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami moŜna uzyskać na stronie internetowej:
www.dczp.wroclaw.pl, a na wniosek Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego w Dziale
Organizacji, Logistyki i Zamówień Publicznych w godz. od 8.00 do 14.00.
NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH
ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający przewiduje udzielenia w okresie 3 lat zamówienia uzupełniającego na
podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1 – 13.01.2014
Zadanie nr 2 - 13.01.2014
Zadanie nr 3 - 15.02.2014
Zadanie nr 4 - 13.01.2014
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2.
nie podlegają wykluczeniu z niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp.
KRYTERIA OCENY OFERT
Cena - 100 %
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o. o.
ul. WybrzeŜe J. C - Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław
Budynek „G”, Sekretariat
do 20.12.2013r., do godz 10:00
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
30 dni od terminu ostatecznego otwarcia ofert.

