
                                                     

                                                  Warszawa, dnia 21 września 2015 r. 

 

 

PROTOKÓŁ Nr 1/2015 

z przebiegu przeprowadzonego przetargu 

1. Zgodnie z art. 16 ust. l i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej  

(Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z późn. zm.) w dniu 19 grudnia 2014 r. w Biuletynie Informacji 

Publicznej został ogłoszony przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie 

efektywności energetycznej (Ogłoszenie Prezesa URE Nr 1/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r.). 

2. Oferty składane były do dnia 19 stycznia 2015 r., w siedzibie Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki (Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa). 

3. Otwarcia ofert przetargowych dokonano dnia 19 lutego 2015 r., w siedzibie Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki (Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa). 

4. Rozstrzygnięcia przetargu dokonano dnia 21 września 2015 r., w siedzibie Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki (Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa). 

5. Członkowie Komisji Przetargowej wykonujący czynności w postępowaniu przetargowym: 

Imię i nazwisko Członka 
Komisji: 

Pełniona funkcja w 
Komisji: 

Zakres czynności w 
postępowaniu przetargowym: 

Marek Zawiska Przewodniczący Komisji 1. Sprawdzenie terminu wpływu    
ofert, stanu ich zabezpieczenia przed 
dostępem osób trzecich. 2.  Otwarcie 
ofert przetargowych. 
3. Sprawdzenie ofert przetargowych.    
4. Podjęcie uchwały w sprawie 
wskazania ofert przetargowych 
zakwalifikowanych do kolejnego etapu, 
które pozytywnie przeszły weryfikację 
oraz ofert przetargowych odrzuconych.  
5. Przyporządkowanie poszczególnych 
ofert przetargowych, które nie zostały 
odrzucone, do kategorii przedsięwzięć 
służących poprawie efektywności 
energetycznej i wyznaczenie na 
podstawie tych ofert średniej wartości 
efektu energetycznego.  
6. Rozstrzygnięcie przetargu.  
7. Kierowanie pracami Komisji,  
w szczególności przewodniczenie 
posiedzeniom Komisji oraz 
organizowanie prac Komisji. 

Barbara Hawrylak Zastępca 
Przewodniczącego 
Komisji 

1. Sprawdzenie terminu wpływu    
ofert, stanu ich zabezpieczenia przed 
dostępem osób trzecich. 
2.  Otwarcie ofert przetargowych. 
3. Sprawdzenie ofert przetargowych.  
4. Podjęcie uchwały w sprawie 
wskazania ofert przetargowych 
zakwalifikowanych do kolejnego etapu, 
które pozytywnie przeszły weryfikację 
oraz ofert przetargowych odrzuconych.  



                                                     

5. Przyporządkowanie poszczególnych 
ofert przetargowych, które nie zostały 
odrzucone, do kategorii przedsięwzięć 
służących poprawie efektywności 
energetycznej i wyznaczenie na 
podstawie tych ofert średniej wartości 
efektu energetycznego.  
6. Rozstrzygnięcie przetargu. 7. Pomoc 
w opracowywaniu dokumentów 
przygotowywanych przez Komisję. 

Wioletta Dalbiak - 
Rajkiewicz 

Sekretarz Komisji 1. Sprawdzenie terminu wpływu ofert, 
stanu ich zabezpieczenia przed 
dostępem osób trzecich.  
2. Otwarcie ofert przetargowych. 
3. Przygotowanie do zwrotu oferty 
przetargowej podmiotu, który przed 
dniem otwarcia ofert przedstawił 
pisemny wniosek o wycofanie 
przedstawionej przez niego oferty.  
4. Sprawdzenie ofert przetargowych.  
5. Podjęcie uchwały w sprawie 
wskazania ofert przetargowych 
zakwalifikowanych do kolejnego etapu, 
które pozytywnie przeszły weryfikację 
oraz ofert przetargowych odrzuconych.  
6. Przyporządkowanie poszczególnych 
ofert przetargowych, które nie zostały 
odrzucone, do kategorii przedsięwzięć 
służących poprawie efektywności 
energetycznej i wyznaczenie na 
podstawie tych ofert średniej wartości 
efektu energetycznego.  
7. Rozstrzygnięcie przetargu.  
8. Dokumentowanie czynności 
podejmowanych przez Komisję, 
opracowywanie projektów 
dokumentów przygotowywanych 
przez Komisję, itp. 

Katarzyna Szwed-Lipińska Członek Komisji Otwarcie ofert przetargowych 

Maciej Bando Członek Komisji 1. Otwarcie ofert przetargowych.  
2. Przyporządkowanie poszczególnych 
ofert przetargowych, które nie zostały 
odrzucone, do kategorii przedsięwzięć 
służących poprawie efektywności 
energetycznej i wyznaczenie na 
podstawie tych ofert średniej wartości 
efektu energetycznego.  
3. Rozstrzygnięcie przetargu. 

Donata Nowak Członek Komisji 1. Podjęcie uchwały w sprawie 
wskazania ofert przetargowych 
zakwalifikowanych do kolejnego etapu, 
które pozytywnie przeszły weryfikację 
oraz ofert przetargowych odrzuconych. 
2. Przyporządkowanie poszczególnych 
ofert przetargowych, które nie zostały 
odrzucone, do kategorii przedsięwzięć 
służących poprawie efektywności 
energetycznej i wyznaczenie na 
podstawie tych ofert średniej wartości 
efektu energetycznego.   
3. Rozstrzygnięcie przetargu. 

Paweł Płachecki Członek Komisji 1. Sprawdzenie terminu wpływu ofert, 
stanu ich zabezpieczenia przed 
dostępem osób trzecich.  
2. Otwarcie ofert przetargowych.  



                                                     

3. Sprawdzenie ofert przetargowych.  
4. Podjęcie uchwały w sprawie 
wskazania ofert przetargowych 
zakwalifikowanych do kolejnego etapu, 
które pozytywnie przeszły weryfikację 
oraz ofert przetargowych odrzuconych.  
5. Przyporządkowanie poszczególnych 
ofert przetargowych, które nie zostały 
odrzucone, do kategorii przedsięwzięć 
służących poprawie efektywności 
energetycznej i wyznaczenie na 
podstawie tych ofert średniej wartości 
efektu energetycznego.  
6. Rozstrzygnięcie przetargu. 7. Pomoc 
w opracowywaniu dokumentów 
przygotowywanych przez Komisję. 

Małgorzata Belina-Cieślak Członek Komisji 1. Sprawdzenie ofert przetargowych.  
2. Podjęcie uchwały w sprawie 
wskazania ofert przetargowych 
zakwalifikowanych do kolejnego etapu, 
które pozytywnie przeszły weryfikację 
oraz ofert przetargowych odrzuconych. 
3. Przyporządkowanie poszczególnych 
ofert przetargowych, które nie zostały 
odrzucone, do kategorii przedsięwzięć 
służących poprawie efektywności 
energetycznej i wyznaczenie na 
podstawie tych ofert średniej wartości 
efektu energetycznego.  
4. Rozstrzygnięcie przetargu. 5. Pomoc 
w opracowywaniu dokumentów 
przygotowywanych przez Komisję. 

Urszula Belka Członek Komisji 1. Sprawdzenie terminu wpływu ofert, 
stanu ich zabezpieczenia przed 
dostępem osób trzecich.  
2. Otwarcie ofert przetargowych. 
3. Sprawdzenie ofert przetargowych.  
4. Podjęcie uchwały w sprawie 
wskazania ofert przetargowych 
zakwalifikowanych do kolejnego etapu, 
które pozytywnie przeszły weryfikację 
oraz ofert przetargowych odrzuconych. 
5. Przyporządkowanie poszczególnych 
ofert przetargowych, które nie zostały 
odrzucone, do kategorii przedsięwzięć 
służących poprawie efektywności 
energetycznej i wyznaczenie na 
podstawie tych ofert średniej wartości 
efektu energetycznego.  
6. Rozstrzygnięcie przetargu. 7. Pomoc 
w opracowywaniu dokumentów 
przygotowywanych przez Komisję. 

Małgorzata Wesołowska Członek Komisji 1. Sprawdzenie terminu wpływu ofert, 
stanu ich zabezpieczenia przed 
dostępem osób trzecich.  
2. Otwarcie ofert przetargowych. 
3. Sprawdzenie ofert przetargowych.  
4. Podjęcie uchwały w sprawie 
wskazania ofert przetargowych 
zakwalifikowanych do kolejnego etapu, 
które pozytywnie przeszły weryfikację 
oraz ofert przetargowych odrzuconych.  
5. Przyporządkowanie poszczególnych 
ofert przetargowych, które nie zostały 
odrzucone, do kategorii przedsięwzięć 
służących poprawie efektywności 



                                                     

energetycznej i wyznaczenie na 
podstawie tych ofert średniej wartości 
efektu energetycznego. 
6. Rozstrzygnięcie przetargu. 

Renata Wysocka Członek Komisji 1. Sprawdzenie terminu wpływu ofert, 
stanu ich zabezpieczenia przed 
dostępem osób trzecich.  
2. Otwarcie ofert przetargowych. 
3. Sprawdzenie ofert przetargowych.  
4. Podjęcie uchwały w sprawie 
wskazania ofert przetargowych 
zakwalifikowanych do kolejnego etapu, 
które pozytywnie przeszły weryfikację 
oraz ofert przetargowych odrzuconych.  

Łukasz Makoś Członek Komisji - 

Robert Tułowiecki Członek Komisji - 

Maciej Ciszewski Członek Komisji 1. Sprawdzenie ofert przetargowych.  
2. Przyporządkowanie poszczególnych 
ofert przetargowych, które nie zostały 
odrzucone, do kategorii przedsięwzięć 
służących poprawie efektywności 
energetycznej i wyznaczenie na 
podstawie tych ofert średniej wartości 
efektu energetycznego. 
3. Rozstrzygnięcie przetargu. 

Michał Kozioł Członek Komisji 1. Sprawdzenie terminu wpływu ofert, 
stanu ich zabezpieczenia przed 
dostępem osób trzecich.  
2. Otwarcie ofert przetargowych. 
3. Sprawdzenie ofert przetargowych.  
4. Podjęcie uchwały w sprawie 
wskazania ofert przetargowych 
zakwalifikowanych do kolejnego etapu, 
które pozytywnie przeszły weryfikację 
oraz ofert przetargowych odrzuconych.  

Szymon Godecki Członek Komisji - 

Jacek Kołek Członek Komisji Otwarcie ofert przetargowych 

Paweł Dubiński Członek Komisji 1. Sprawdzenie terminu wpływu ofert, 
stanu ich zabezpieczenia przed 
dostępem osób trzecich.  
2. Otwarcie ofert przetargowych. 
3. Sprawdzenie ofert przetargowych.  
4. Podjęcie uchwały w sprawie 
wskazania ofert przetargowych 
zakwalifikowanych do kolejnego etapu, 
które pozytywnie przeszły weryfikację 
oraz ofert przetargowych odrzuconych.  

Agnieszka Nowicka Członek Komisji - 

Jolanta Czapla Członek Komisji - 

Robert Kościelewski Członek Komisji 1. Sprawdzenie ofert przetargowych.  
2. Podjęcie uchwały w sprawie 
wskazania ofert przetargowych 
zakwalifikowanych do kolejnego etapu, 
które pozytywnie przeszły weryfikację 
oraz ofert przetargowych odrzuconych.  
3. Przyporządkowanie poszczególnych 
ofert przetargowych, które nie zostały 
odrzucone, do kategorii przedsięwzięć 
służących poprawie efektywności 
energetycznej i wyznaczenie na 
podstawie tych ofert średniej wartości 
efektu energetycznego. 
4. Rozstrzygnięcie przetargu. 



                                                     

Jolanta Szczepanik - 
Stefańska 

Członek Komisji 1. Sprawdzenie ofert przetargowych.  
2. Podjęcie uchwały w sprawie 
wskazania ofert przetargowych 
zakwalifikowanych do kolejnego etapu, 
które pozytywnie przeszły weryfikację 
oraz ofert przetargowych odrzuconych.  

Tomasz Sidor Członek Komisji 1. Sprawdzenie ofert przetargowych.  
2. Podjęcie uchwały w sprawie 
wskazania ofert przetargowych 
zakwalifikowanych do kolejnego etapu, 
które pozytywnie przeszły weryfikację 
oraz ofert przetargowych odrzuconych.  
3. Przyporządkowanie poszczególnych 
ofert przetargowych, które nie zostały 
odrzucone, do kategorii przedsięwzięć 
służących poprawie efektywności 
energetycznej i wyznaczenie na 
podstawie tych ofert średniej wartości 
efektu energetycznego. 
4. Rozstrzygnięcie przetargu. 

Małgorzata Furtak Członek Komisji 1. Sprawdzenie ofert przetargowych.  
2. Podjęcie uchwały w sprawie 
wskazania ofert przetargowych 
zakwalifikowanych do kolejnego etapu, 
które pozytywnie przeszły weryfikację 
oraz ofert przetargowych odrzuconych.  
3. Przyporządkowanie poszczególnych 
ofert przetargowych, które nie zostały 
odrzucone, do kategorii przedsięwzięć 
służących poprawie efektywności 
energetycznej i wyznaczenie na 
podstawie tych ofert średniej wartości 
efektu energetycznego. 
4. Rozstrzygnięcie przetargu. 

Piotr Furdzik Członek Komisji 1. Sprawdzenie ofert przetargowych.  
2. Podjęcie uchwały w sprawie 
wskazania ofert przetargowych 
zakwalifikowanych do kolejnego etapu, 
które pozytywnie przeszły weryfikację 
oraz ofert przetargowych odrzuconych.  
3. Przyporządkowanie poszczególnych 
ofert przetargowych, które nie zostały 
odrzucone, do kategorii przedsięwzięć 
służących poprawie efektywności 
energetycznej i wyznaczenie na 
podstawie tych ofert średniej wartości 
efektu energetycznego. 
4. Rozstrzygnięcie przetargu. 

Krzysztof Radwański Członek Komisji - 

Piotr Skalik Członek Komisji 1. Sprawdzenie ofert przetargowych.  
2. Przyporządkowanie poszczególnych 
ofert przetargowych, które nie zostały 
odrzucone, do kategorii przedsięwzięć 
służących poprawie efektywności 
energetycznej i wyznaczenie na 
podstawie tych ofert średniej wartości 
efektu energetycznego.  
3. Rozstrzygnięcie przetargu. 

Cyprian Walczyk Członek Komisji  Sprawdzenie ofert przetargowych.  

Wojciech Kania Członek Komisji 1. Sprawdzenie ofert przetargowych.  
2. Podjęcie uchwały w sprawie 
wskazania ofert przetargowych 
zakwalifikowanych do kolejnego etapu, 
które pozytywnie przeszły weryfikację 
oraz ofert przetargowych odrzuconych.  



                                                     

3. Przyporządkowanie poszczególnych 
ofert przetargowych, które nie zostały 
odrzucone, do kategorii przedsięwzięć 
służących poprawie efektywności 
energetycznej i wyznaczenie na 
podstawie tych ofert średniej wartości 
efektu energetycznego. 
4. Rozstrzygnięcie przetargu. 

Małgorzata Gimińska Członek Komisji 1. Sprawdzenie ofert przetargowych.  
2. Podjęcie uchwały w sprawie 
wskazania ofert przetargowych 
zakwalifikowanych do kolejnego etapu, 
które pozytywnie przeszły weryfikację 
oraz ofert przetargowych odrzuconych.  
3. Przyporządkowanie poszczególnych 
ofert przetargowych, które nie zostały 
odrzucone, do kategorii przedsięwzięć 
służących poprawie efektywności 
energetycznej i wyznaczenie na 
podstawie tych ofert średniej wartości 
efektu energetycznego. 
4. Rozstrzygnięcie przetargu. 

Mateusz Korta Członek Komisji 1. Sprawdzenie ofert przetargowych.  
2. Podjęcie uchwały w sprawie 
wskazania ofert przetargowych 
zakwalifikowanych do kolejnego etapu, 
które pozytywnie przeszły weryfikację 
oraz ofert przetargowych odrzuconych.  
3. Przyporządkowanie poszczególnych 
ofert przetargowych, które nie zostały 
odrzucone, do kategorii przedsięwzięć 
służących poprawie efektywności 
energetycznej i wyznaczenie na 
podstawie tych ofert średniej wartości 
efektu energetycznego. 
4. Rozstrzygnięcie przetargu. 

Robert Niewadzik Członek Komisji 1. Sprawdzenie ofert przetargowych.  
2. Podjęcie uchwały w sprawie 
wskazania ofert przetargowych 
zakwalifikowanych do kolejnego etapu, 
które pozytywnie przeszły weryfikację 
oraz ofert przetargowych odrzuconych.  

Jerzy Catewicz Członek Komisji 1. Sprawdzenie ofert przetargowych.  
2. Podjęcie uchwały w sprawie 
wskazania ofert przetargowych 
zakwalifikowanych do kolejnego etapu, 
które pozytywnie przeszły weryfikację 
oraz ofert przetargowych odrzuconych.  

Sylwia Rosińska Członek Komisji  Sprawdzenie ofert przetargowych.  

Renata Ocieczek Członek Komisji  Sprawdzenie ofert przetargowych.  

Monika Kruś Członek Komisji  Sprawdzenie ofert przetargowych.  

Maciej Jóźwiak Członek Komisji 1. Sprawdzenie ofert przetargowych.  
2. Podjęcie uchwały w sprawie 
wskazania ofert przetargowych 
zakwalifikowanych do kolejnego etapu, 
które pozytywnie przeszły weryfikację 
oraz ofert przetargowych odrzuconych.  
3. Przyporządkowanie poszczególnych 
ofert przetargowych, które nie zostały 
odrzucone, do kategorii przedsięwzięć 
służących poprawie efektywności 
energetycznej i wyznaczenie na 
podstawie tych ofert średniej wartości 
efektu energetycznego. 
4. Rozstrzygnięcie przetargu. 






