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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA  
WYKONANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO I OPRACOWANIE PROJEKTU 

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PRZY UL. 
MICKIEWICZA 13 W MYSŁOWICACH 

 
Działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 13 w Mysłowicach (Zamawiający),  
ADM Property sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: 

1. Wykonanie audytu energetycznego dla XII kondygnacyjnego, jednoklatkowego budynku 
mieszkalnego, zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 13 w Mysłowicach. 

2. Wykonanie projektu docieplenia i kolorystyki budynku, o którym mowa w pkt.1 metodą lekko-
mokrą, uwzględniającego demontaż i utylizację istniejących acekolowych płyt elewacyjnych. 
Przy opracowaniu dokumentacji należy uwzględnić wymogi i parametry techniczne określone w 
audycie energetycznym. 
Opracowana dokumentacja, o której mowa w pkt. 1 i 2 winna spełniać wymogi niezbędne przy 
ubieganiu się o premię termomodernizacyjną w BGK lub dofinansowanie w ramach WFOŚiGW. 

3. Opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego. 
4. Opracowanie ekspertyzy ornitologicznej i ewentualne przygotowanie wniosku z załącznikami do 

RDOS. 
5. Uzyskanie pozwolenia na budowę w UM Mysłowice, po wcześniejszym uzyskaniu wszystkich 

niezbędnych opinii, uzgodnień branżowych i instytucjonalnych. 
6. Nadzór autorski nad realizacją robót zawartych w zamawianej dokumentacji projektowej z 

uwzględnieniem nieograniczonej ilości wizyt określanych w miarę potrzeb przez Zamawiającego (w 
ramach wynagrodzenia za jej opracowanie). 

7. Nadzór ornitologiczny na okres prowadzenia robót, wykonanie sprawozdania z nadzoru 
ornitologicznego po zakończeniu robót,  
 

Termin składania ofert: do 20.06.2016 do godz. 12.00 
 
Miejsce składania ofert: na adres e-mail: biuro@admproperty.pl z tematem wiadomości 
„termomodernizacja WM Mickiewicza 13 w Mysłowicach” lub w biurze ADM Property sp. z o.o., ul. 
Karliczka 6 lok II, 40-488 Katowice. 
 

 
Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2016r. 
 
Warunki płatności: 14 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku po protokolarnym 
odbiorze robót. 
 
Dodatkowe wymagania Zamawiającego względem Wykonawcy: 

1. Przeprowadzenie wizji lokalnej na nieruchomości i dokonanie obmiarów przez Wykonawcę . 
2. Przedłożenie kopii polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej zlecone prace. 
3. Przedłożenie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie w wykonywaniu prac 

będących przedmiotem zamówienia 
4. Przedłożenie uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia. 
5. Omówienie i uzgodnienie opracowanej dokumentacji z Zamawiającym. 
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6. Opracowanie należy wykonać: 

a) W wersji papierowej: 

 5 egzemplarzy - dokumentacja projektowa 

 3 egzemplarze – audyt energetyczny 

 2 egzemplarze – przedmiar robót, kosztorys inwestorski, opinia ornitologiczna 
b) W wersji elektronicznej  

 w formacie PDF na nośniku elektronicznym 

 w formacie dwg na nośniku elektronicznym  
 

Treść oferty powinna zawierać: 
1. Nazwę i adres siedziby oferenta 
2. NIP i REGON oferenta 
3. Ofertę wykonania zamówienia uwzględniającą: 

a) Cenę netto opracowania audytu energetycznego, 
b) Cenę netto wykonania projektu docieplenia i kolorystyki budynku wraz z przedmiarami i 

kosztorysem inwestorskim, 
c) Cenę uzyskania pozwolenia na budowę 
d) Cena wykonania opinii ornitologicznej  
e) Stawkę i kwotę podatku VAT 
f) Cenę brutto 

 

Zastrzeżenia: Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji, swobodnego wyboru oferty lub uznania, że 
postępowanie nie przyniosło rezultatu bez podania przyczyny.  

 
 

Z poważaniem 
ADM Property sp. z o.o. 


