
Gołdap, dnia 08.08.2022 r.

Instrukcja do złożenia oferty na wykonanie Audytu Energetycznego

 budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Paderewskiego 22 w Gołdapi

Opis robót:

Wykonawca złoży ofertę cenową na wykonanie Audytu Energetycznego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej

Paderewskiego  22  w  Gołdapi  o  nr  geod.  działki:  909/7,  którego  głównym  celem  będzie  określenie

zapotrzebowania  na  moc  cieplną  (na  potrzeby  c.o.  oraz  c.w.u.),  wykazanie  ewentualnych  sposobów,

możliwości obniżenia określonej mocy, a tym samym obniżenia kosztów ogrzewania budynku. Budynek jest

podłączony  do  miejskiej  sieci  ciepłowniczej.  Wykonawca  powinien  posiadać  uprawnienia  do  wykonania

audytu energetycznego – na potwierdzenie tego warunku Wykonawca składa oświadczenie. 

Załącznikami do oferty są:

Formularz ofertowy.

Oświadczenie  Wykonawcy  o  posiadanej  polisie  lub  innego  dokumentu  ubezpieczenia  OC  w  zakresie

prowadzonej działalności. 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Ofertę należy złożyć do dnia  22.08.2022 r. w sekretariacie ADM Gołdap, ul. Konstytucji 3 Maja 3,19 – 500

Gołdap osobiście, za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z umieszczoną na niej nazwą i adresem

Wykonawcy  oraz  dopiskiem:  ‘’Zapytanie  ofertowe  na wykonanie  Audytu  Energetycznego  budynku

Wspólnoty  Mieszkaniowej  Paderewskiego  22  w  Gołdapi’’  lub  drogą  mailową  na  adres:

e.dzienis@admgoldap.pl

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23.08.2022 r. o godzinie 8.00 w siedzibie ADM w Gołdapi Sp. z o.o.

pokój nr 4. 

O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę telefonicznie.

Informacje dodatkowe:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia

lub doprecyzowania ofert oraz możliwość dodatkowych negocjacji z wybranym Wykonawcą. 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi przetargu w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego ani ustawy

Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie jest zobowiązany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie

oferty nie stanowi podstawy do wystąpienia  z jakimkolwiek roszczeniem wobec Zamawiającego ze strony

podmiotu, który złożył ofertę. 

W przypadku pytań  bądź konieczności  dokonania  wizji  lokalnej  w celu  ustalenia  szczegółów Zamówienia

prosimy o kontakt z Eliza Dzienis, telefoniczny 662-146-430 lub mailowy e.dzienis@admgoldap.pl

            Sporządziła:
        Eliza Dzienis       

                                                                                                                                                                            Dział Techniczny ADM


