
OGŁOSZENIE O  POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE  
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO 

  
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. Lenartowicza 73, woj. 
śląskie, pow. m. Sosnowiec, tel. 032 2635016, fax 032 2927445, www.pkm.pl, e-mail: bzp@pkm.pl, zaprasza do 
złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: 

 „wykonanie (sporządzenie) audytu energetycznego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. z 
siedzibą w Sosnowcu  , zwana dalej “audytem”.  

 
Zamawiający informuję, że ze względu na wartość  niniejszego zamówienia do postępowania nie mają zastosowania 
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (zwaną dalej ustawą) oraz „Zasad udzielania przez Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu zamówień w trybie innym, aniżeli określony w Prawie zamówień 
publicznych”. 
Do przedmiotowego postępowania mają zastosowanie postanowienia Zaproszenie do składnia ofert (ZDSO) oraz 
przepisy K. C. 
 
1. Miejsce realizacji:  

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SP. Z O. O. W SOSNOWCU,  
       UL. LENARTOWICZA 73, 41-219 SOSNOWIEC 

 
2. Adres pod którym należy składać oferty: 

 PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ  SP. Z O. O. W SOSNOWCU,  
 UL. LENARTOWICZA 73, 41-219 SOSNOWIEC, POKÓJ 200. 
 

3. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień: 
 

Edyta Gruchała 
 

 4. Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu (sporządzeniu) audytu energetycznego 
Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu  , zwana dalej “audytem”.  
Celem audytu jest uzyskanie przez Zamawiającego wiedzy o zużyciu energii przez obiekty (wymienione w części C 
rozdziału I SIWZ)  oraz poszczególne budowle , budynki,  tabor , urządzenia techniczne i instalacje znajdujące się 
na danym obiekcie oraz określenie w jaki sposób i w jakiej ilości jest możliwe uzyskanie opłacalnej oszczędności 
energii przez Zamawiającego. 
 
 
5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  
 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 21.07.2017 r. 
 
 
6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  
    cena– 100%  
 
7. Zaproszenie do składania ofert można uzyskać na stronie internetowej Zamawiającego www.pkm.pl 
 
8. Termin składania ofert upływa dnia  24.05.2017 r. o godzinie 10:00.  
 
9. Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.05.2017 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 118 (sala 

konferencyjna, I piętro). 
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