Zestawienie podstawowych informacji dotyczących przetargów na wybór przedsięwzięć
służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa
efektywności energetycznej z dnia 15 stycznia 2014 r.
W związku z ustawowymi zadaniami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie
ogłaszania, organizacji i przeprowadzania przetargów na wybór przedsięwzięć służących
poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności
energetycznej, w celu zagwarantowania przejrzystości warunków i kryteriów postępowań
przetargowych oraz równoprawnego dostępu do informacji zainteresowanych podmiotów,
poniżej przedstawiono zestawienie podstawowych informacji dotyczących przetargów – zwane
dalej: Informacją.
Przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które
można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej przeprowadzany jest na podstawie
przepisów następujących aktów prawnych:
1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r.
Nr 94, poz. 551 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”;
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), zwanego dalej „rozporządzeniem z dnia 23 października 2012 r.”;
3) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu
efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. z 2012 r. poz.
962), zwanego dalej „rozporządzeniem z dnia 10 sierpnia 2012 r.”;
4) obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego
wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej opublikowanego
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” z dnia 11 stycznia
2013 r. (M.P. z 2012 r. poz. 15), zwanego dalej „obwieszczeniem z dnia 21 grudnia 2012 r. ”.
1. PRZEDMIOT PRZETARGU
W myśl artykułu 16 ust. 1 ustawy Prezes URE dokonuje wyboru przedsięwzięć służących
poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności
energetycznej. W tym celu, co najmniej raz w roku, ogłasza, organizuje i przeprowadza przetarg,
zwany dalej „przetargiem”.
Prezes URE może przeprowadzać w danym roku kolejne przetargi, w szczególności gdy wartość
świadectw efektywności energetycznej, które mogą być przedstawione do umorzenia w danym
roku, nie zapewnia realizacji krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią,
o którym mowa w art. 4 ustawy1 (art. 16 ust. 2 ustawy).
Przetarg przeprowadza się oddzielnie dla następujących kategorii przedsięwzięć służących
poprawie efektywności energetycznej (art. 16 ust. 3 ustawy):
1

Art. 4 ust 1 ustawy stanowi, iż ustala się krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią wyznaczający
uzyskanie do 2016 r. oszczędności energii finalnej w ilości nie mniejszej niż 9% średniego krajowego zużycia tej
energii w ciągu roku, przy czym uśrednienie obejmuje lata 2001–2005.
W dniu 17 kwietnia 2012 r. Rada Ministrów przyjęła dokument pt.: „Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący
efektywności energetycznej dla Polski 2011”, który zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy, zawiera analizę i ocenę
wykonania krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej za poprzedni okres.
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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.
Pod pojęciem przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, zgodnie
z art. 3 pkt 12 ustawy należy rozumieć działanie polegające na wprowadzeniu zmian lub
usprawnień w obiekcie, urządzeniu technicznym lub instalacji, w wyniku których uzyskuje się
oszczędność energii.
Natomiast zgodnie z art. 3 pkt 13 ustawy, oszczędność energii to ilość energii stanowiąca
różnicę między energią potencjalnie zużytą przez obiekt, urządzenie techniczne lub instalację
w danym okresie przed zrealizowaniem jednego lub kilku przedsięwzięć służących poprawie
efektywności energetycznej a energią zużytą przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub
instalację w takim samym okresie, po zrealizowaniu tych przedsięwzięć i uwzględnieniu
znormalizowanych warunków wpływających na zużycie energii.
Poprawie efektywności energetycznej
wymienionych w art. 17 ust. 1 ustawy, tj.:

służą

w

szczególności

rodzaje

przedsięwzięć

1) izolacja instalacji przemysłowych;
2) przebudowa lub remont budynków;
3) modernizacja:
a) urządzeń przeznaczonych do użytku domowego,
b) oświetlenia,
c) urządzeń potrzeb własnych,
d) urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych,
e) lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła (Opinia Ministra Gospodarki
dotycząca definicji tych pojęć stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej Informacji);
4) odzysk energii w procesach przemysłowych;
5) ograniczenie:
a) przepływów mocy biernej,
b) strat sieciowych w ciągach liniowych,
c) strat w transformatorach;
6) stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów energii wytwarzanej we własnych lub
przyłączonych do sieci odnawialnych źródłach energii, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. ‐ Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059), ciepła użytkowego w kogeneracji,
w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ‐ Prawo energetyczne, lub ciepła odpadowego
z instalacji przemysłowych.
Szczegółowy wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej ogłoszony
został w dniu 11 stycznia 2013 r. przez Ministra Gospodarki w obwieszczeniu z dnia 21 grudnia
2012 r.
2. TRYB PRZEPROWADZENIA PRZETARGU
Przetarg przeprowadza komisja przetargowa powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki.
2.1. Ogłoszenie o przetargu
Zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy, Prezes URE zamieszcza ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki na dwa miesiące przed dniem
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wyznaczonym do jego przeprowadzenia.
Prezes URE w ww. ogłoszeniu:
−

określa wartość świadectw efektywności energetycznej przewidzianych do wydania
w danym przetargu, z zastrzeżeniem, że dla kategorii przedsięwzięć służących poprawie
efektywności energetycznej, o której mowa w ust. 3 pkt 1 ustawy, tj. zwiększenia
oszczędności energii przez odbiorców końcowych, Prezes URE określa wartość świadectw
efektywności energetycznej, nie niższą niż 80% całkowitej wartości świadectw
efektywności energetycznej przewidzianych do wydania w danym przetargu,

−

zamieszcza informację o wartości współczynnika akceptacji ofert oznaczonego symbolem
"t", o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy.

2.2. Przeprowadzenie przetargu
2.2.1. Dniem przeprowadzenia przetargu jest dzień otwarcia ofert przetargowych.
2.2.2. Otwarcie ofert przetargowych jest niejawne.
2.3. Ogłoszenie wyników przetargu
2.3.1. Ogłoszenie wyników przetargu następuje poprzez zamieszczenie protokołu z przebiegu
przeprowadzonego przetargu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji
Energetyki, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych
informacji prawnie chronionych, zawierającego elementy, o których mowa w § 11 ust. 1
rozporządzenia z dnia 23 października 2012 r.
2.3.2. Ogłoszenie wyników przetargu kończy przetarg.
3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU
3.1. Warunki ogólne
3.1.1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty w miejscu, formie oraz terminie
określonych w ogłoszeniu o przetargu oraz zachowanie zgodności oferty z wymaganiami,
jakimi powinna odpowiadać oferta.
3.1.2. Podmiot przystępujący do przetargu składa ofertę przetargową w zaklejonej kopercie
w siedzibie Prezesa URE, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia o przeprowadzeniu
przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.
3.1.3. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy w przetargu może uczestniczyć podmiot, który przedłoży
Prezesowi URE prawidłowo wypełnioną deklarację przetargową wraz z audytem
efektywności energetycznej sporządzonym dla przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego
samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej określonych w tej
deklaracji.
♦ Wzór deklaracji przetargowej zawiera załącznik do rozporządzenia z dnia 23
października 2012 r.
♦ Audyt efektywności energetycznej należy przygotować zgodnie z zasadami
określonymi w art. 28 ust. 1‐4 ustawy oraz przepisach rozporządzenia z dnia
10 sierpnia 2012 r.
Audyt efektywności energetycznej, z zastrzeżeniem przepisów art. 28 ust. 3 i 4 ustawy
oraz § 2 i 3 rozporządzenia z dnia 10 sierpnia 2012 r., powinien zawierać:
1) imię, nazwisko i adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby podmiotu,
u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności
energetycznej, lub podmiotu przez niego upoważnionego;
2) kartę audytu efektywności energetycznej (której wzór stanowi załącznik nr 3
do rozporządzenia z dnia 10 sierpnia 2012 r.);
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3) oznaczenie miejsca lokalizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności
energetycznej;
4) ocenę stanu technicznego oraz analizę zużycia energii obiektu, urządzenia
technicznego lub instalacji;
5) ocenę efektów uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia służącego
poprawie efektywności energetycznej, w tym w szczególności określenie
osiągniętej oszczędności energii,
6) opis możliwych rodzajów i wariantów realizacji przedsięwzięć służących poprawie
efektywności energetycznej wraz z oceną opłacalności ekonomicznej tych
przedsięwzięć i możliwej do uzyskania oszczędności energii ‐ w przypadku audytu
efektywności energetycznej przedkładanego przez podmiot, u którego zostanie
zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub
podmiot przez niego upoważniony.
Audyt efektywności energetycznej sporządza się w języku polskim w formie pisemnej,
stosując oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach lub inne
oznaczenia graficzne i literowe objaśnione w legendzie audytu.
3.1.4. Podmioty, które przed dniem otwarcia ofert przetargowych przedstawią pisemny wniosek
o wycofanie przedstawionych przez nich ofert, otrzymają zwrot ofert bez ich otwierania.
3.1.5. Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy udział w przetargu jest bezpłatny.
3.2. Warunki szczegółowe
3.2.1. Do przetargu mogą przystąpić podmioty, które zrealizowały lub zadeklarowały
zrealizowanie przedsięwzięcia lub przedsięwzięć służących poprawie efektywności
energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej
wymienionego w szczegółowym wykazie przedsięwzięć służących poprawie
efektywności energetycznej, ogłoszonym przez Ministra Gospodarki, w drodze
obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy, tj. w obwieszczeniu z dnia 21 grudnia 2012 r.
3.2.2. Mając na uwadze art. 18 ust. 1 ustawy informuję, że do przetargu może być zgłoszone
przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, w wyniku którego uzyskuje
się oszczędność energii w ilości stanowiącej równowartość co najmniej 10 toe średnio
w ciągu roku, albo przedsięwzięcia tego samego rodzaju służące poprawie efektywności
energetycznej, w wyniku których uzyskuje się łączną oszczędność energii w ilości
stanowiącej równowartość co najmniej 10 toe średnio w ciągu roku.
3.2.3. W świetle art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy o efektywności energetycznej przepisów powołanej
ustawy nie stosuje się do instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji
w rozumieniu ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do
powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784, z 2008 r.
Nr 199, poz.1227 oraz z 2009 r. Nr 215, poz. 1664), z wyjątkiem urządzeń potrzeb
własnych.
Przez urządzenie potrzeb własnych, w świetle art. 3 pkt 14 ustawy, należy rozumieć
zespół pomocniczych obiektów lub instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. ‐ Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn.zm.) służących
procesowi wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła.
Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r., z dniem 21 czerwca 2011 r. została uchylona przez
ustawę z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695 z późn.zm.) – patrz: art. 96. Tymczasem ustawa
o efektywności energetycznej weszła w życie z dniem 11 sierpnia 2011 r. Oznacza to, że
z dniem wejścia w życie ustawy o efektywności energetycznej, odesłanie zawarte w art. 2
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ust. 2 pkt 2 ustawy o efektywności energetycznej było błędne, dotyczyło bowiem ustawy
już nieobowiązującej.
W związku z powyższym wyłączenie zawarte w art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy o efektywności
energetycznej odnosi się do instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji
w rozumieniu obecnie obowiązującej (oraz obowiązującej w dniu wejścia w życie ustawy
o efektywności energetycznej) ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
Powyższa wykładnia pozostaje w zgodzie z art. 2 lit. b dyrektywy 2006/32/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności
końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylającej dyrektywę
Rady 93/76/EWG (Dz.U.UE.L.2006.114.64), utrzymanej w mocy do dnia 5 czerwca 2014 r.
przez art. 27 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE w sprawie
efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz
uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz.U.UE.L.2012.315.1).
Zatem do przetargu nie może zostać zgłoszone przedsięwzięcie służące poprawie
efektywności energetycznej dotyczące instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami
do emisji w rozumieniu ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695 z późn.zm.), z
wyjątkiem urządzeń potrzeb własnych.
3.2.4. Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy do przetargu nie może być zgłoszone przedsięwzięcie
służące poprawie efektywności energetycznej:
1)

zakończone przed dniem 1 stycznia 2011 r.;

2)

na którego realizację:
a) przyznano premię termomodernizacyjną, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. 2008 Nr
223, poz. 1459 z późn. zm.), lub
b) uzyskano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej lub z budżetu państwa;

3)

określone w oświadczeniu, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy.

3.2.5. W związku z przepisem art. 18 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy, w kontekście wyłączenia
możliwości udziału w przetargu w przypadku finansowania przedsięwzięcia ze środków
pochodzących z budżetu państwa, do udziału w przetargu na wybór przedsięwzięć
służących poprawie efektywności energetycznej nie może być zgłoszone przedsięwzięcie:
♦ realizowane na obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej;
Opinia Ministerstwa Finansów w tej sprawie stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej
Informacji.
♦ realizowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004‐2009 oraz
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009‐2014 na realizację pomocy technicznej.
Opinia Ministerstwa Finansów w tej sprawie stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej
Informacji.
3.2.6. W przypadku wykonania audytu efektywności energetycznej lub realizacji przedsięwzięcia
służącego poprawie efektywności energetycznej ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), mając na uwadze stanowisko
Ministra Finansów, które stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej Informacji, nie występuje
negatywna przesłanka, o której mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy, wykluczająca
możliwość udziału w przetargu w przypadku finansowania przedsięwzięcia ze środków
pochodzących z budżetu państwa. Jednakże pewne ograniczenia w kwestii możliwości
zgłoszenia do przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności
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energetycznej przedsięwzięć finansowanych ze środków NFOŚiGW wynikają wprost
z treści Programu Priorytetowego „Efektywne wykorzystanie energii”.
W przypadku finansowania inwestycji preferencyjnymi kredytami bankowymi z dopłatą
do kapitału i dopłatami do odsetek, pochodzącymi ze środków NFOŚiGW lub
wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, udzielonymi przez
Bank Ochrony Środowiska S.A., w świetle stanowiska Ministra Gospodarki, które stanowi
Załącznik Nr 3 do niniejszej Informacji, podmioty podejmujące realizację inwestycji
finansowanych ww. kredytami mogą brać udział w przetargu uprawniającym do uzyskania
świadectwa efektywności energetycznej, gdyż ww. środki nie stanowią środków
pochodzących z budżetu państwa.
Niezależnie od powyższego należy uwzględnić, iż NFOŚiGW pełni istotną rolę w realizacji
działań mających na celu efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących
z Unii Europejskiej, w tym na realizację przedsięwzięć służących poprawie efektywności
energetycznej. Jak wskazano wyżej, wykorzystanie dla realizacji tych przedsięwzięć
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej uniemożliwia udział w przetargu (art.
18 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy). Wobec powyższego, mając na uwadze, że podmioty
realizujące przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej mają
możliwość korzystania z programów pomocowych na finansowanie ww. inwestycji
z różnych źródeł, to na podmiocie przystępującym do przetargu spoczywa
obowiązek ustalenia, z jakich źródeł pochodzą środki przeznaczone na realizację
przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej w zależności od
programu dofinansowania, z którego dany podmiot skorzystał.
3.2.7. Zaznaczyć należy, że zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy podmiot który:
1) nie zawiadomił Prezesa URE o zakończeniu przedsięwzięcia służącego poprawie
efektywności energetycznej lub, zawiadamiając, udzielił nieprawdziwych lub
wprowadzających w błąd informacji o jego zrealizowaniu, a także
2) w przypadku negatywnej weryfikacji oszczędności energii, o której mowa w art. 23 ust.
2 ustawy,
nie może brać udziału w przetargu przez okres 5 lat od dnia, w którym przedsięwzięcie to
powinno być zrealizowane.
W odniesieniu do podmiotu, o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, lub
podmiotu przez niego upoważnionego termin, o którym mowa w ust. 1, liczy się od dnia
otrzymania świadectwa efektywności energetycznej.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY PRZETARGOWEJ
4.1. Opis sposobu przygotowania oferty
4.1.1. Wymagania ogólne
♦ Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w przepisach ustawy,
rozporządzenia z dnia 10 sierpnia 2012 r., rozporządzenia z dnia 23 października 2012 r.,
ogłoszenia o przetargu i niniejszej Informacji w sprawie przetargów na wybór przedsięwzięć
służących poprawie efektywności energetycznej.
♦ Ponadto do oferty należy dołączyć dokumenty określone w ogłoszeniu o przetargu
i niniejszej Informacji.
♦ Nie dopuszcza się dokonywania w treści wzoru deklaracji przetargowej oraz wzoru karty
audytu efektywności energetycznej jakichkolwiek zmian treści ww. wzorów tj. skrótów,
opuszczeń, skreśleń, poprawek lub dopisków, z wyłączeniem miejsc przeznaczonych do
wypełnienia.
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♦ Deklaracja przetargowa musi być podpisana przez osobę/osoby umocowane do
reprezentacji podmiotu przystępującego do przetargu lub osobę/osoby uprawnioną do
reprezentacji tego podmiotu w sposób umożliwiający identyfikację tej osoby (imienne
pieczęcie ww. osób w przypadku podmiotów nie będących osobami fizycznymi).
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.
♦ Dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również dokumenty przedstawiane w formie
oryginałów, nie podlegają zwrotowi Uczestnikowi przetargu.
♦ Uczestnik przetargu pokrywa wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
4.1.2. Forma oferty
♦ Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim. Jeżeli dokument wymagany
zgodnie z ogłoszeniem i niniejszą Informacją, został sporządzony w języku obcym, podmiot
przystępujący do przetargu przedstawia ten dokument wraz z tłumaczeniem na język polski
sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. Dopuszcza się możliwość występowania
w ofercie pojedynczych wyrazów i zwrotów w języku angielskim stanowiących nazwy
własne.
♦ Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.
♦ Dwa egzemplarze oferty należy złożyć w oryginale. Jeżeli podmiot przystępujący do
przetargu nie dysponuje drugim oryginalnym egzemplarzem audytu efektywności
energetycznej, dopuszcza się złożenie kopii audytu poświadczonej na każdej stronie za
zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania ww. podmiotu
lub przez notariusza.
♦ Oferta musi się składać z części określonych w art. 19 ust. 1 ustawy, ogłoszeniu i niniejszej
Informacji.
♦ Ofertę (2 egzemplarze) należy złożyć łącznie w jednym, zamkniętym i opieczętowanym
opakowaniu opatrzonym napisem:
Urząd Regulacji Energetyki
Al. Jerozolimskie 181
02222 Warszawa
„OFERTA PRZETARGOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Nr Ogłoszenia …/20… ”
♦ Arkusze (kartki) oferty oraz jej drugiego egzemplarza (z wyłączeniem audytu efektywności
energetycznej) muszą być zszyte, zbindowane lub w inny sposób trwale połączone, w sposób
uniemożliwiający zdekompletowanie, z zastrzeżeniem, że:
audyt efektywności energetycznej oprawia się w okładkę formatu A4, w sposób
uniemożliwiający jego zdekompletowanie (tzn. audyt efektywności energetycznej włącza
się do oferty przetargowej bez konieczności trwałego łączenia ww. audytu z pozostałymi
elementami oferty, innymi niż załączniki do audytu).
♦ Wszystkie zapisane strony oferty muszą być ponumerowane w sposób ciągły cyframi
arabskimi. Obowiązek ciągłego ponumerowania stron obejmuje także dokumenty włączone
do oferty, w tym audyt efektywności energetycznej z zastrzeżeniem, że:
wszystkie strony (arkusze) audytu efektywności energetycznej oraz załączniki do
audytu efektywności energetycznej (w tym kartę audytu efektywności energetycznej)
oznacza się kolejnymi numerami (tzn. audyt wraz z załącznikami musi mieć swoją własną
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numerację). Po włączeniu audytu efektywności energetycznej do oferty przetargowej należy
nanieść na audycie i załącznikach do audytu dodatkową numerację właściwą dla całej oferty
przetargowej.
♦ Wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie muszą być parafowane przez osobę/osoby
umocowane do reprezentacji podmiotu przystępującego do przetargu lub osobę/osoby
uprawnioną do reprezentacji tego podmiotu.
♦ Dokumenty włączone do oferty muszą mieć formę oryginałów lub kopii poświadczonych „za
zgodność z oryginałem” przez osobę/osoby umocowane do reprezentacji podmiotu
przystępującego do przetargu lub osobę/osoby uprawnioną do reprezentacji tego podmiotu
lub przez notariusza.
4.2. Zawartość oferty
Oferta powinna zawierać dokumenty i informacje wskazane w art. 19 ust. 1 i art. 28 ust. 1‐4
ustawy oraz ogłoszeniu i niniejszej Informacji, tj.:
1) prawidłowo wypełnioną deklaracją przetargową,
2) audyt efektywności energetycznej,
3) oświadczenie podmiotu przystępującego do przetargu, że instalacja, na której
zostało/jest/będzie realizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności
energetycznej nie jest objęta systemem handlu uprawnieniami do emisji w rozumieniu
ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695 z późn.zm.), albo
4) oświadczenie podmiotu przystępującego do przetargu, że przedsięwzięcie służące
poprawie
efektywności energetycznej zostało/jest/będzie realizowane na
urządzeniach potrzeb własnych instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do
emisji w rozumieniu ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695 z późn.zm.),
5) dokumenty potwierdzające
przystępującego do przetargu:

umocowanie

osób

do

reprezentacji

podmiotu

a) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
uzyskany nie wcześniej niż 3 miesiące przed przedłożeniem Prezesowi URE
(oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby
uprawnione do reprezentowania ww. podmiotu lub notariusza), lub wydruk
komputerowy z udostępnionej na stronie internetowej Ministerstwa
Sprawiedliwości w formie elektronicznej wyszukiwarki podmiotów w Krajowym
Rejestrze Sądowym;
Uwaga:
Z treści art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.) wynika, że
samodzielnie wygenerowany przez stronę wydruk komputerowy może posiadać
walor dokumentu w rozumieniu tego przepisu, o ile pochodzi ze strony
internetowej, w ramach której Centralna Informacja Krajowego Rejestru
Sądowego realizuje obowiązek określony w art. 4 ust. 4a powołanej ustawy,
polegający na bezpłatnym umieszczeniu w ogólnodostępnych sieciach
teleinformatycznych aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do
Krajowego Rejestru Sądowego i to pod warunkiem, że posiada cechy
umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w rejestrze.
b) wydruk z CEIDG, jeżeli podmiot jest przedsiębiorcą – osobą fizyczną wykonującą
działalność gospodarczą,
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c) oryginał ewentualnie udzielonego pełnomocnictwa,
d) dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej od złożenia dokumentu
stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury dla każdego stosunku
pełnomocnictwa lub prokury2.
5. PROCEDURA I KRYTERIA SPRAWDZENIA I WYBORU OFERT
Sprawdzenie i wybór ofert przetargowych następuje w trybie art. 20 ust. 1 ustawy oraz
§ 10 rozporządzenia z dnia 23 października 2012 r.
UWAGA:
Oferty nie spełniające wymogów określonych w § 10 ust. 3 pkt 1 i 2
rozporządzenia z dnia 23 października 2012 r. zostają odrzucone.
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.
6. KONTAKT W SPRAWIE PRZETARGÓW
W sprawach związanych z ogłoszeniem i organizacją przetargów na wybór przedsięwzięć
służących poprawie efektywności energetycznej informacje można uzyskać pod numerami
telefonów:
22 487 57 99,
22 487 57 98,
22 487 57 33.
Adres e‐mail: dsw@ure.gov.pl

2

Umocowanie do reprezentowania podmiotu przystępującego do przetargu powinno wynikać z udzielonego
pełnomocnictwa, przesłanego do Urzędu Regulacji Energetyki, wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej
w wysokości 17 zł, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) albo uwierzytelnioną kopią dowodu zapłaty opłaty skarbowej, tj.
potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego oraz rzecznika
patentowego kopię dowodu zapłaty od dokumentu stwierdzającego udzielenie im pełnomocnictwa lub
prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii zgodnie z § 3 ust. 1 w związku z § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra
Finansów z 28 września 2007 r. w sprawie opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).
Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej, organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach
opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego
odpisu, wypisu lub kopii – jest organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu. Z uwagi na
fakt, iż siedzibą centralnego organu administracji rządowej – Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki jest m.st.
Warszawa, zapłata opłaty skarbowej powinna być dokonywana na rzecz właściwego miejscowo organu
podatkowego – Prezydenta m. st. Warszawy. W przypadku wpłat bezgotówkowych powinny być one dokonywane
na rachunek Urzędu Dzielnicy Ochota – Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Grójecka 17a, 02‐021 Warszawa,
numer rachunku: Bank Handlowy 95 10301508 0000 0005 5002 4055.
Zgodnie natomiast z art. 6 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia
dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii.
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