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OGŁOSZENIE  

dotyczy ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

  

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest opracowanie biznes planu dla Spółki MPEC 

Nowy Targ Sp. z o.o., zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW oraz pełnieniem funkcji doradcy 

transakcyjnego.  

2. Miejsce realizacji: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o.,  

ul. Powstańców Śl. 1, 34-400 Nowy Targ. 

3. Termin wykonania zamówienia:  

3.1. dla zadania wskazanego w pkt. 3.1.1. zapytania ofertowego: nie później niż 6 tygodni od 

daty zawarcia umowy, 

3.2. dla zadania wskazanego w pkt. 3.1.2. zapytania ofertowego: zgodnie z harmonogramem 

przyjętym przez Zamawiającego oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej. 

4. Warunki udziału w postępowaniu:  

4.1. W postępowaniu nie mogą brać udziału, a w przypadku złożenia oferty zostaną 

przez Zamawiającego wykluczeni Wykonawcy: 

4.1.1. w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,  

4.1.2. którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć 

wpływ na wynik prowadzonego postępowania. 

4.2. Sprawdzenie spełnienia warunków określonych powyżej w pkt 4.1. zostanie 

dokonane na podstawie dołączonych do oferty właściwych oświadczeń i dokumentów 

wymienionych poniżej w pkt 4.4., według zasady spełnia / nie spełnia. 

4.3. Wymagane przez Zamawiającego dokumenty na potwierdzenie ogólnych 

warunków udziału w postępowaniu: 

4.4. Na potwierdzenie braku spełniania przesłanek wykluczenia określonych  

w pkt 4.1., Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć: 

4.4.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru (np. Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja  

o Działalności Gospodarczej). Dokumenty mają być wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

4.5. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego 

przedmiotu postępowania musi przedstawić odrębnie dokument wymieniony  

w p.pkt. 4.1.1. 

4.6. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w p.pkt. 4.1.1. składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające, że w stosunku do Wykonawcy nie otwarto jego 

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert. 
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4.7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca  

w pkt 4.6., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 

notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania 

osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

Dokumenty winny być wystawione odpowiednio, zgodnie ze wskazaniem pkt 4.6. 

4.8. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających wartości  

w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty, w której 

oszacowano warunki finansowo-ekonomiczne przyjmie średni kurs Narodowego 

Banku Polskiego (NBP) z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu na stronie 

internetowej Zamawiającego. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu 

NBP nie opublikuje tabeli kursów walut, Wykonawca winien przyjąć kurs 

przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem 

publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 

5. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium 

wyboru oferty najkorzystniejszej:  

5.1. najniższa cena - 100 punktów, 

5.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę 

punktów. 

6. Miejsce, termin składania oferty cenowej: 

6.1.  Oferta winna być złożona w siedzibie Zamawiającego (z wyłączeniem sobót)  

w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00, w terminie do dnia 13 marca 2020 r. 

do godziny 10:00. 

7. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

7.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 13 marca 2020 r.  

o godzinie 10:30.  
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