
ZAPYTANIE OFERTOWE 

ZAMAWIAJĄCY : „Opera Krakowska” w Krakowie z siedzibą przy ul. Lubicz 48, 30-698 

Kraków 

zaprasza do złożenia oferty na: 

Przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa, zgodnie z ustawą 

z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 468) dla 

Opery Krakowskiej w Krakowie 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu energetycznego 

przedsiębiorstwa, zgodnie z ustawą z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 468) dla Opery Krakowskiej w Krakowie. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Zapytania. 

2. Termin wykonania zamówienia: 

Do dnia 30 lipca 2021 roku. 

3. Istotne warunki wykonania zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy 

stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania. 

Warunki płatności: po dostarczeniu raportu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

oraz podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, w terminie 30 dni od otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na wskazane w umowie konto. 

4. Rodzaj zamówienia: usługa.  

5. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował zamawiający przy wyborze ofert, wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

- Oferty będą oceniane wg kryterium Cena wykonania zamówienia – 100% 
 
- Punkty zostaną przyznane wg poniższego wzoru: 
 

Najniższa cena brutto oferty  

Cena = ----------------------------------------- x 100% 
Cena brutto oferty ocenianej   

 
- Obliczenia punktacji, zgodnie z wyżej wskazanymi kryterium, zostaną dokonane 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,  

- Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższa łączną 

ocenę w wyżej wymienionym kryterium oceny ofert. 

 

 

 



6. Opis sposobu obliczania ceny brutto  

Wykonawcy zobowiązani są do starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, 

warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę 

zamówienia.  

Cena wykonania zamówienia podana w ofercie musi być ceną brutto (razem 

z podatkiem VAT). W formularzu oferty należy podać cenę oferty brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia do dwóch miejsc po przecinku.  

Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w 

złotych polskich.  

7. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni.  

8. TERMIN SKŁADANIA OFERTY: nie później niż do 23 kwietnia 2021 r. w formie mailowej 

na adres j.augustynska@opera.krakow.pl lub sekretariat@opera.krakow.pl 

(Złożenie oferty po ww. terminie spowoduje nie uwzględnienie jej w rozstrzygnięciu). 

9. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi o wyborze 
najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę. 

10. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia 
o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

11. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, 
Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny. 

12. Zamawiający zastrzega możliwość negocjacji z wykonawcami w przypadku, gdy kwota 

przeznaczona przez zamawiającego na sfinansowanie zamówienia jest mniejsza niż 

wartość oferty najkorzystniejszej. 

13. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania 
powodów. 

14. Klauzula informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych określona została przez 

Zamawiającego pod adresem www.opera.krakow.pl/polityka-prywatnosci  

 

 

Załączniki:  

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 

2. Wzór umowy, 

3. Formularz ofertowy. 

Sporządził: Filip Magiera, data: 14 kwietnia 2021 r.               

 

 

Zatwierdził: ………………………………….……………………………… 
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