
           Warszawa,  29 grudnia 2015 r. 

 PREZES 

 URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
 
 

O G Ł O S Z E N I E   
P r e z e s a  U r z ę d u  R e g u l a c j i  E n e r g e t y k i  

N r  1 / 2 0 1 5  
w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które 

można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej. 

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r.  
poz. 2167), zwanej dalej „ustawą”, ogłasza się, co następuje. 

1. Ogłaszam przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oddzielnie 
dla następujących kategorii przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, określonych 
w art. 16 ust. 3 ustawy: 

1) zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych; 

2) zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych; 

3) zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji. 

2. Określam wartość świadectw efektywności energetycznej przewidzianych do wydania w tym przetargu, 
dla każdej z kategorii przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, o których mowa 
w pkt 1 na poziomie: 

1) 1 578 848 toe dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 16 ust. 3 pkt 1 ustawy; 

2) 197 356 toe dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 16 ust. 3 pkt 2 ustawy; 

3) 197 356 toe dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 16 ust. 3 pkt 3 ustawy. 

3. Informuję, że wartość współczynnika akceptacji ofert (t), o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, wynosi 
0,3. 

4. Oferty przetargowe1,2, w jednym egzemplarzu3, należy składać w Kancelarii Ogólnej w siedzibie 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w dni robocze, w godzinach od 8.30 do 16.15 w terminie 30 dni 
od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia o przeprowadzeniu przetargu, tj. do dnia 28 stycznia 
2016 r. (decyduje data wpływu do URE) w zaklejonej kopercie z napisem „OFERTA PRZETARGOWA 
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Nr Ogłoszenia 1/2015” na adres: Urząd Regulacji Energetyki,  
02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181.  

Dla ofert przetargowych przesłanych za pośrednictwem poczty, kuriera lub w inny sposób, za dzień 
wpływu oferty uważa się dzień rejestracji (wpływu) oferty w Kancelarii Ogólnej w siedzibie Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki.  

5. Oferty przetargowe złożone po terminie zostaną zwrócone nadawcom bez ich otwierania. 

                                                 
1 Deklaracja przetargowa musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnioną do reprezentacji podmiotu przystępującego do przetargu lub 
osobę/osoby umocowaną do reprezentacji tego podmiotu.  Umocowanie ww. osób do reprezentacji musi bezpośrednio wynikać z dokumentów 
dołączonych do oferty, w tym ewentualnie z załączonego oryginału pełnomocnictwa, wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej od dokumentu 
stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury od każdego stosunku pełnomocnictwa lub prokury.  

2 W celu zagwarantowania przejrzystości warunków i kryteriów postępowań przetargowych oraz równoprawnego dostępu do informacji 
zainteresowanych podmiotów w dniu 17 stycznia 2013 r. na stronie internetowej URE w Biuletynie Informacji Publicznej URE 
(http://bip.ure.gov.pl/bip/efektywnosc-energetyczn/przetargi/1108,Zestawienie-podstawowych-informacji-dotyczacych-przetargow-na-wybor-
przedsiewzie.html) zostało opublikowane Zestawienie podstawowych informacji dotyczących przetargów na wybór przedsięwzięć służących 
poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej. 

3 Egzemplarz oferty należy złożyć w oryginale, dopuszcza się złożenie kopii audytu poświadczonej na każdej stronie za zgodność  
z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania ww. podmiotu lub przez notariusza.   

http://bip.ure.gov.pl/bip/efektywnosc-energetyczn/przetargi/1108,Zestawienie-podstawowych-informacji-dotyczacych-przetargow-na-wybor-przedsiewzie.html
http://bip.ure.gov.pl/bip/efektywnosc-energetyczn/przetargi/1108,Zestawienie-podstawowych-informacji-dotyczacych-przetargow-na-wybor-przedsiewzie.html


6. Oferty nie spełniające wymogów określonych w § 10 ust. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki 
z dnia 23 października 2012 r. w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie 
efektywności energetycznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1227), zostaną odrzucone4.  

Należy zwrócić uwagę na konieczność dołożenia należytej staranności przy sporządzaniu oferty 
przetargowej, mając przy tym na uwadze, iż podstawowymi składowymi oferty są: deklaracja 
przetargowa oraz audyt efektywności energetycznej wraz ze stanowiącą załącznik do tego audytu jedną 
kartą audytu (również w przypadku gdy w audycie uwzględnionych jest kilka przedsięwzięć tego samego 
rodzaju). Dane i informacje przedstawiane w tych dokumentach powinny być wewnętrznie spójne. 

7. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi poprzez zamieszczenie protokołu z przebiegu przeprowadzonego 
przetargu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki.  

         

   Prezes 

Urzędu Regulacji Energetyki 

/-/ 

                                                                                 Maciej Bando 

  

                                                 
4 Wykorzystując doświadczenia zebrane w ramach pierwszego przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej 
Prezes URE dążąc do zminimalizowania ryzyka odrzucenia ofert przetargowych składanych w kolejnych przetargach na wybór przedsięwzięć 
służących poprawie efektywności energetycznej przygotował i opublikował w dniu 11 grudnia 2013 r. na stronie internetowej URE w Biuletynie 
Informacji Publicznej URE (http://bip.ure.gov.pl/bip/efektywnosc-energetyczn/przetargi/1191,Efektywnosc-energetyczna-porady-dotyczace-
przetargow.html) zestawienie potencjalnych przesłanek odrzucenia oferty przetargowej. 

http://bip.ure.gov.pl/bip/efektywnosc-energetyczn/przetargi/1191,Efektywnosc-energetyczna-porady-dotyczace-przetargow.html
http://bip.ure.gov.pl/bip/efektywnosc-energetyczn/przetargi/1191,Efektywnosc-energetyczna-porady-dotyczace-przetargow.html

