Jabłonna, 2015/02/25
Fe 041.5.5.2013
Wyjaśnienie do zapytania ofertowego na Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
Wójt Gminy Jabłonna wyjaśnia, że w zapytaniu ofertowym z dnia 20.02.2015r. pomyłkowo
w pkt. 8.3 znalazł się zapis dotyczący konieczności przedstawienia oświadczenia
„ o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – wzór
stanowi załącznik nr 4 do zapytania”.
Wymagane do oferty załączniki to:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków wzięcia udziału w postępowaniu - wzór stanowi
załącznik nr 1 do zapytania,
b) wykaz zrealizowanych przedsięwzięć, co najmniej trzech, wykonanych w okresie
ostatnich dwóch lat, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia
tzn. polegających na opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy wiejskiej
lub miejsko-wiejskiej z podaniem ich wartości, dat i miejsca wykonania i odbiorców,
oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że zostały terminowo ukończone
(protokoły odbioru lub referencje) - wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania,
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Jabłonna, 2015/02/20
Fe 041.5.5.2013
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający
Gmina Jabłonna z siedzibą Urzędu Gminy w Jabłonnie przy ul. Modlińskiej 152,
05-110 Jabłonna zaprasza do złożenia oferty na:
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
2. Postanowienia ogólne.
2.1. Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę zgodnie z Zarządzeniem Nr 48 Wójta
Gminy Jabłonna z dn. 21.05.2014r. „W sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania
zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro” oraz art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U.2013, poz.907, z późn. zm.) .
2.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zaproszenia do upływu
terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w
postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany
przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, do których zostało wystosowane
zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące.
2.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania
uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
2.4. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Zielona Jabłonna” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej, w ramach IX osi priorytetu-Programu Operacyjnego
Infrastruktura: ,Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność
energetyczna" działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej plany
gospodarki niskoemisyjnej”.
2.5. Sesja Rady Gminy, na której Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zostanie poddany pod
głosowanie planowana jest na 24.06.2015r.
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3.

Opis przedmiotu zamówienia.

3.1 Przedmiotem zamówienia jest:
3.1.1 Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jabłonna zgodnie ze
szczegółowymi wytycznymi i zaleceniami, zakresem oraz problematyką określoną
w Załączniku nr 9 do Regulaminu Konkursu Nr 2/PO IiŚ/9.3/2013 w ramach IX osi
priorytetu-Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
„Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna„
działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- plany gospodarki
niskoemisyjnej - ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, dostępnymi na stronie internetowej Funduszu
(www.nfosigw,gov.pl), oraz
z obowiązującymi przepisami prawa krajowego
i wspólnotowego.
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Jabłonna winien być spójny z innymi planami,
programami i dokumentami strategicznymi Gminy Jabłonna, powiatu legionowskiego
i województwa mazowieckiego.
3.1.2 Stworzenie bazy danych – inwentaryzacji bazowej emisji gazów cieplarnianych na
terenie gminy Jabłonna.
3.1.3 Przeprowadzenie szkolenia dla 5 pracowników Urzędu Gminy Jabłonna w łącznym
wymiarze 24 godzin (szkolenia w wymiarze 3 spotkań, każde 8 godzin, lub równoważne
tak by łączna liczba godzin wyniosła 24 godziny) dotyczące apeksów technicznych,
środowiskowych, finansowych i analizy rentowności przyjmowanych wariantów
podejmowanych działań, w odniesieniu do osiągnięcia celów zapisanych w Planie.
3.2

Prawa autorskie do opracowanego dokumentu, wraz z możliwością przetwarzania,
powielania i modyfikowania, będą należały do Zamawiającego.

3.3
3.4

W ramach przygotowania projektu planu Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania
jego treści z Zamawiającym.
Wykonawca zobowiązany będzie do prezentacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz
wyników inwentaryzacji na komisji Rozwoju Rady Gminy Jabłonna (18.06.2015r.) oraz
sesji Rady Gminy Jabłonna (24.06.2015r.) wraz z odpowiedzią na ewentualne pytania.

4.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

4.1 Stworzenie bazy danych:
a) opracowanie inwentaryzacji bazowej, emisji gazów cieplarnianych w sektorach
i obiektach oraz wyliczenie ilości CO2 emitowanego wskutek zużycia energii na
terenie gminy Jabłonna w roku bazowym, za który przyjmujemy rok 2012.
Inwentaryzacja emisji gazów powinna zostać opracowania w oparciu o ankiety
i przeprowadzone badanie ankietowe wśród mieszkańców gminy w
poszczególnych sektorach i obiektach w celu uzyskania danych na temat zużycia
energii oraz emisji CO2 oraz spis z natury.
Pozyskane dane podczas
2/8

b)

c)

d)
e)
f)

inwentaryzacji powinny być możliwie jak najdokładniejsze, a sposób
sporządzania inwentaryzacji powinien być dokładnie udokumentowany.
Wykonana inwentaryzacji źródeł emisji w poszczególnych sektorach, branżach
gospodarki i obiektach budowlanych na terenie gminy – pozwoli na stworzenie
bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje
pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz w jej poszczególnych
sektorach i obiektach - wykonanej na aktywnych arkuszach kalkulacyjnych
(exel) z założeniami, wyliczeniami i ich zestawionymi wynikami oraz w wersji
tradycyjnej (papierowej) w formie raportu z inwentaryzacji wraz z bilansem
emisji CO2 z obszaru Gminy Jabłonna w formie tabeli i formie graficznej –
kolorowa mapa . Zamawiający nie udostępnia podkładów mapowych.
ogólna inwentaryzacja źródeł emisji w układzie zgodnym z wytycznymi
NFOŚiGW (grupy źródeł: budynki gminne, budynki mieszkalne, budynki
usługowe, oświetlenie publiczne, przemysł, transport publiczny, transport
prywatny, lokalna produkcja energii) – uwzględnienie zużycia energii
(elektryczna, cieplna, paliwa) oraz wielkości emisji gazów cieplarnianych
(zbiorczo dla każdej grupy).
Baza powinna zawierać dane dotyczące emisji CO2/zużycia energii w ujęciu
globalnym, dla całej gminy Jabłonna jak i w poszczególnych obszarach
gospodarki, tj.: obiektach komunalnych, użytkowo – usługowych, w budynkach
mieszkalnych, w transporcie, w przemyśle zgodnie z zakresem danych
wymaganych wg. metodologii SEAP oraz będzie zawierała szczegółowe dane nt.
produkcji i dystrybucji energii na terenie gminy oraz wykorzystanie OZE w
bilansie energetycznym Gminy Jabłonna. Oprócz inwentaryzacji emisji
CO2/zużycia energii, baza danych będzie wyznaczała poziomy bazowe dla
poszczególnych celów oraz ich wymaganą redukcję do roku 2020.
szczegółowa inwentaryzacja obiektów gminnych (rodzaj źródła ciepła,
powierzchnia, zużycie paliwa, zużycie energii cieplnej i elektrycznej, stan
techniczny, liczba użytkowników – w przypadku placówek kulturalnych,
oświatowych i sportowych). Na podstawie wykonanej inwentaryzacji źródeł
emisji w poszczególnych sektorach, branżach gospodarki i obiektach
budowlanych na terenie Gminy Jabłonna Wykonawca stworzy – bazę danych
zawierającą wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na
ocenę gospodarki energią w Gminie Jabłonna oraz w jej poszczególnych
sektorach i obiektach.
ogólna inwentaryzacja oświetlenia ulicznego (zużycie energii elektrycznej);
sporządzenie informacji odnośnie rozmieszczenia punktów emisji pyłu PM10 na
terenie gminy Jabłonna.
opracowanie bazy danych, wraz z uruchomieniem u Zamawiającego w formie
aplikacji internetowej z możliwością logowania się osób uprawnionych przez
Zamawiającego (konto administratora) na serwer wraz z eksportem danych do
arkusza kalkulacyjnego (format plików xls, xlsx, ods), wykonanej na aktywnych
arkuszach kalkulacyjnych z założeniami, wyliczeniami i ich zestawionymi
wynikami zgodnie z zakresem danych wg metodologii SEAP oraz wersji
papierowej w formie raportu z inwentaryzacji wraz z bilansem emisji CO2
z obszaru Gminy Jabłonna (w formie tabeli) jak również przedstawionej w formie
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graficznej w skali uzgodnionej z Zamawiającym w ilości 5szt. (kolor).
Zainstalowanie na 3 stanowiskach komputerowych (wskazanych przez
Zamawiającego) przedmiotowej bazy danych (wraz z przeszkoleniem w zakresie
obsługi przedmiotowej bazy).
g) realizacja umowy musi być zgodna z Ustawą o ochronie danych osobowych
4.1.1 Przygotowywana w ramach projektu baza danych będzie opierała się m.in. na:
a) ankietyzacji właścicieli budynków mieszkalnych i zarządców obiektów
publicznych oraz analizach faktur za zużycie energii na przyjęty rok bazowy,
b) przeprowadzeniu ankiet lub bezpośrednich spotkań z głównymi emiterami oraz
interesariuszami,
c) spisie z natury obiektów i podmiotów- głównych emiterów,
d) oszacowaniu wskaźników umożliwiających określenie struktury zużycia
energii oraz emisji zanieczyszczeń z sektora mieszkaniowego,
e) danych wynikających z archiwalnych faktur dot. zużycia energii na oświetlenie
uliczne.
4.2 Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jabłonna
4.2.1 Założenia do opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej:
a) zakres działań na szczeblu Gminy Jabłonna, powiat legionowski, woj.
Mazowieckie kie ;
b) objęcie całego obszaru geograficznego Gminy Jabłonna jak również obszaru,
w których władze lokalne mają wpływ na zużycie energii w perspektywie
długoterminowej (w tym planowanie przestrzenne);
c) skoncentrowanie się na działaniach niskoemisyjnych i efektywnie
wykorzystujących zasoby, w tym na poprawie efektywności energetycznej,
wykorzystaniu OZE, czyli wszystkich działań mających na celu zmniejszenie
emisji zanieczyszczeń do powietrza w tym pyłów, dwutlenku siarki, tlenków
azotu oraz emisji dwutlenku węgla ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, na
których odnotowano przekroczenia dopuszczalnych stężeń w powietrzu;
d) włączenie w opracowywanie Planu podmiotów będących producentami i/lub
odbiorcami energii (z wyjątkiem instalacji objętych systemem EU ETS) ze
szczególnym uwzględnieniem działań w sektorze publicznym;
e) spójność z założeniami do planów zaopatrzenia w ciepło, chłód i energię
elektryczną bądź paliwa gazowe (lub założeniami do tych planów) i programami
ochrony powietrza;
f) ujęcie działań mających na celu wspieranie produktów i usług efektywnych
energetycznie (np. zmówienia publiczne);
g) ujęcie działań mających wpływ na zmiany postaw konsumpcyjnych
użytkowników energii (współpraca z mieszkańcami i zainteresowanymi stronami,
działania edukacyjne);
h) zakres działań przedstawionych w planie powinien obejmować 5 lat od
zatwierdzenia planu oraz być spójny z Wieloletnią Prognozą Finansową WPF.
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i) Wyznaczenie mierzalnych celów (mierniki osiągania celów) oraz zaplanowanie
sposobu monitorowania realizacji Planu (plan wdrażania i monitorowania –
podstawowe wskaźniki: poziom redukcji emisji CO2, redukcja zużycia energii
finalnej, udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych)
j) Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do opracowania planu
gospodarki niskoemisyjnej do ostatecznego uzgodnienia z Zamawiającym.

4.3 Przeprowadzenie szkolenia
a) Przeprowadzenie szkolenia dla 5 pracowników Urzędu Gminy Jabłonna w łącznym
wymiarze 24 godzin (szkolenia w wymiarze np. 3 spotkań, każde 8 godzin, lub
równoważne tak by łączna liczba godzin wyniosła 24 godziny).
b) Celem szkolenie będzie podniesienie wiedzy pracowników nt. gospodarki
niskoemisyjnej, regulacji prawnych i praktycznych aspektów gospodarki niskoemisyjnej.
c) Szkolenie będzie dotyczyło:
- aspektów technicznych, środowiskowych, finansowych i analizy rentowności
przyjmowanych wariantów podejmowanych działań, w odniesieniu do osiągnięcia celów
zapisanych w Planie;
- procedury monitoringu, ewaluacji i aktualizacji Planu;
- zasad inwentaryzacji emisji.
d) Szkolenie obejmuje wynagrodzenie prelegenta, materiały szkoleniowe w wersji
papierowej i elektronicznej. Gmina zapewni salę na czas szkolenia.
5.

Inne wymagania Zamawiającego

5.1 Na stronie internetowej Zamawiającego, w zakładce „Dokumenty strategiczne” oraz
„Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego” znajdują się materiały, które Wykonawca
może wykorzystywać do opracowania PGN.
Materiały źródłowe do przygotowania inwentaryzacji w zakresie odnoszącym się do budynków i
obiektów będących w posiadaniu Gminy Jabłonna Zamawiający udostępni Wykonawcy na
etapie realizacji zamówienia.
5.2 Forma opracowania: wykonanie w 5 egzemplarzach w formie papierowej oraz tożsamą
wersję w formie elektronicznej zapisaną na trwałym nośniku (2 płyty) wraz z oświadczeniem, że
jest ono wykonane zgodnie z umową i szczegółowymi wytycznymi i zaleceniami, zakresem,
problematyką określoną w Załączniku nr 9 do Regulaminu Konkursu Nr 2/PO IiŚ/9.3/2013 w
ramach IX osi priorytetu – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013
Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna działanie 9.3 –
termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej.
5.3 Wykonawca zobowiązuje się zrealizować umowę z należytą starannością, zgodnie
z aktualnym poziomem wiedzy technicznej oraz obowiązującymi na terenie Polski normami
i przepisami prawa.
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5.4 Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu, w ciągu 10 dnia od dnia
podpisania umowy, szczegółowego harmonogramu realizacji zadania, z założeniami:
- gotowy dokument powinien zostać przedstawiony do przyjęcia na sesji Rady Gminy
Jabłonna w dniu 24.06.2015r. a uprzednio przedłożony na posiedzenie Komisji Rozwoju, które
planowane jest na dzień 18.06.2015r.
- kompletny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w wersji elektronicznej powinien zostać
przesłany do akceptacji do Zamawiającego najpóźniej do 11 czerwca 2015r.
5.5 Wykonawca będzie min. 1 raz w tygodniu kontaktował się z Zamawiającym w celu
koordynacji prac i informowania o bieżących postępach. Forma kontaktu – telefoniczny lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
5.6 W trakcie wykonywania inwentaryzacji Wykonawca będzie kontaktować się
z Zamawiającym, który udostępni posiadane faktury i inne dokumenty dotyczące zużycia
energii.
5.7 Wykonawca uzgodni z Zamawiającym terminy planowanych szkoleń dla pracowników,
a Zamawiający udostępni salę na czas szkoleń.
6. Warunki wymagane od wykonawców.
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny do
wykonania zamówienia.
- wykonali minimum trzy Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla gmin miejsko-wiejskich
lub wiejskich.
7. Sposób porozumiewania się wykonawców z Zamawiającym:
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego:
a) faksem na nr 22 76 77 324;
b) pocztą elektroniczną na adres e-mail: fundusze@jablonna.pl
Ze strony Zamawiającego uprawnionymi do udzielania wyjaśnień są:
 Magdalena Radzikowska, inspektor ds. pozyskiwania funduszy Tel. 22 767 73 31
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8. Sposób przygotowania ofert; miejsce i termin ich składania:
8.1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152 w Kancelarii urzędu
w
szczelnie
zamkniętej
i
nieprzezroczystej
kopercie
z
napisem:
„Oferta na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej”
8.2. Oferty powinny zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności według wzoru
oferty będącego załącznikiem do niniejszego zapytania w terminie do dnia 27.02.2015r. do
godz. 12:00.
8.3. Do oferty Wykonawcy dołączają następujące dokumenty pod rygorem wykluczenia
z postępowania:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków wzięcia udziału w postępowaniu - wzór stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
b) wykaz zrealizowanych przedsięwzięć, co najmniej trzech, wykonanych w okresie
ostatnich dwóch lat, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tzn.
polegających na opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy wiejskiej lub
miejsko-wiejskiej z podaniem ich wartości, dat i miejsca wykonania i odbiorców, oraz
załączeniem dokumentów potwierdzających, że zostały terminowo ukończone (protokoły
odbioru lub referencje) - wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania,
c) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego - wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
8.4. Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego
wymagających, będzie miał prawo żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych dokumentów i treści oferty, a także będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia
wymaganych dokumentów, jeśli nie zostaną one złożone lub będą zawierać błędy.
W szczególności zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień od wykonawców, których
oferty będą zawierać rażąco niską cenę.
9. Kryteria oceny ofert:
Cena brutto za całość zamówienia. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca,
który zaoferuje najniższą cenę, nie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta nie
zostanie odrzucona.
10. Termin związania ofertą.
Wykonawcy będą związani swoją ofertą przez 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
11. Przesłanki odrzucenia ofert.
11.1 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
b) zostanie złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
c) zostanie złożona po terminie składania ofert,
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d) będzie zawierać rażąco niską cenę,
e) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
11.2 Wykonawcy, którzy złożą oferty w niniejszym postępowaniu zostaną powiadomieni
o wyborze najkorzystniejszej oferty, a także o ofertach odrzuconych i wykonawcach
wykluczonych. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie
powiadomiony odrębnie o formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy.
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………………………………………...............
Nazwa Wykonawcy
………………………………………….……
adres
……………………………………………….
NIP i Regon
……………………………………….............
numer rachunku bankowego

Gmina Jabłonna
ul. Modlińska 152
05-110 Jabłonna

OFERTA
Znak sprawy: FE ……………………..

Odpowiadając na zapytanie ofertowe, w trybie zapytania o cenę zgodnie z Zarządzeniem
Nr 48 Wójta Gminy Jabłonna z dn. 21.05.2014r. „W sprawie wprowadzenia Regulaminu
udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w
złotych równowartości kwoty 30 000 euro”, oraz z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013, poz.907, z późn. zm.) na
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

oferuję:
1. Wykonanie przedmiotu zamówienia za: kwotę netto .............................zł (słownie:
............... ............................................................................) plus obowiązujący podatek
23% VAT, co łącznie daje kwotę brutto ........................ zł (słownie:
……………………………………......................).
2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i gwarantuję wykonanie
całości zamówienia zgodnie z jego treścią.
3. Oświadczam, że wykonanie niniejszego zamówienia jest możliwe.
4. Akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy stanowiący załącznik do zapytania ofertowego.
5. Potwierdzam termin i zakres wykonania przedmiotu umowy:
- przygotowanie kompletnej wersji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej do
11.06.2015r.
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- przedstawienie PGN na Komisji Rozwoju i Sesji Rady Gminy Jabłonna
- przygotowanie inwentaryzacji źródeł emisji;
- przeprowadzenie szkolenia pracowników dot. gospodarki niskoemisyjnej

6. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w projekcie umowy.
7. Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy ………………………………..……
tel. ……………….…….….. e-mail ………….…………………………….….

..................................
(miejscowość, data)

........................................................
(podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej)

Załączniki:
1. oświadczenie o spełnianiu warunków wzięcia udziału w postępowaniu - wzór
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
2. wykaz zrealizowanych przedsięwzięć, co najmniej trzech, wykonanych w okresie
ostatnich trzech lat, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia z
podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania i daty podjętych uchwał
odpowiedniej Rady w sprawie przyjęcia opracowywanego ujętego w wykazie Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej - wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania,
3. oświadczenie, że osoby, które będą odpowiedzialne za wykonywanie zamówienia
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny do
wykonania zamówienia - wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania,
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