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NARODOWY FUNDUSZ  

OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODN 



ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU 
 

 
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, 
numer sprawy RB.IP.271.3.2014, nazwa zadania: „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy 
Brańszczyk jako narzędzie ochrony środowiska naturalnego” 
 

 

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 

 
W związku z planowanym zamówieniem, Gmina Brańszczyk, 07-221 Brańszczyk, ul. Jana Pawła II 45, 
tel. 29 5929314, e-mail:dariusz.suchenek@branszczyk.pl 
prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie: 
„wykonania Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Brańszczyk jako narzędzie ochrony 
środowiska naturalnego” 
Usługa będąca przedmiotem zamówienia powinna być wykonana zgodnie z  Załącznikiem nr  9 do 
Regulaminu Konkursu nr 2/PO IiŚ/9.3/2013 
(http://pois.nfosigw.gov.pl/download/gfx/pois/pl/nfoopisy/372/1/5/zal_9_szczegolowe_zalecenia.doc),  
Szczegółowymi zaleceniami dotyczącymi rozliczania wydatków poniesionych na opracowanie planu 

gospodarki niskoemisyjnej. 

 
oraz obowiązującymi przepisami prawa. 
 
wykonanie w szczególności: 

 Planu gospodarki niskoemisyjnej, 

 Stworzenie bazy danych, 

 Szkolenia dla pracowników, 

 Informacja i promocja dotycząca udziału dofinansowania POIiŚ w stworzeniu planów 
gospodarki niskoemisyjnej, upublicznienie informacji o opracowaniu planów, 

 Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko lub uzyskanie 
potwierdzenia wydanego przez RDOŚ o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko. 

Cel projektu: 

Celem projektu jest opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brańszczyk, którego 

późniejsza realizacja przyczyni się do osiągnięcia określonych celów w pakiecie klimatyczno-

energetycznym do roku 2020 tj: 

Cele pośrednie projektu to: 

- redukcja emisji gazów cieplarnianych pochodzących ze źródeł niskiej emisji w Gminie Brańszczyk  

- zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Brańszczyk.  

- zwiększenie efektywności energetycznej obiektów z tereny Gminy . 

http://pois.nfosigw.gov.pl/download/gfx/pois/pl/nfoopisy/372/1/5/zal_9_szczegolowe_zalecenia.doc


Dzięki realizacji celów projektu infrastruktura energetyczna w gminie stać się ma bardziej przyjazna 
środowisku i efektywna pod względem energetycznym. Działania doprowadzą do redukcji emisji 
zanieczyszczeń do powietrza (w tym: CO2, pyłków dwutlenku siarki oraz tlenków azotu). Zwiększy się 
tym samym jakość powietrza na terenie Gminy. Zmniejszy się również ilość emiterów. 

Opis projektu. 

Gmina Brańszczyk położona jest na Nizinie Mazowieckiej (60 km od Warszawy, 12 km od Wyszkowa) 

w Dolinie Dolnego Bugu, przy trasie nr 8 z Warszawy do Białegostoku dającej też możliwość dojazdu 

do Olsztyna i Suwałk. Gmina Brańszczyk jest gminą typowo wiejską, zorganizowaną w 22 sołectwa.  

Gmina Brańszczyk ma charakter typowo rolniczy z nastawieniem gospodarczym  na produkcję 

rolniczą. Z pracy w rolnictwie utrzymuje się ok. 30 % ludności gminy.  Dominująca formą własności w 

strukturze władania gruntami na obszarze gminy jest  gospodarka indywidualna. Na terenie gminy 

Brańszczyk posiadają lokalizację obszary zaliczone do  europejskiego systemu obszarów chronionych 

NATURA 2000. Dolina Dolnego Bugu (PLB140001) stanowi obszar typu J – OSO, częściowo  

przecinający się z SOO. Terytorialnie powiązany jest z obszarem Ostoja Nadbużańską  (PLH 140011) 

oraz z obszarem Puszcza Biała (PLB 140007).  Wartość przyrodnicza obszaru NATURA 2000 

związana jest  przede wszystkim z walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi naturalnej doliny dużej  

rzeki nizinnej, jaką stanowi rzeka Bug. Szczególnie cenny jest kompleks nadrzecznych  lasów o 

zachowanym naturalnym charakterze oraz szereg zbiorowisk łąkowych i  związanych z siedliskami 

wilgotnymi, typowo wykształconych na dużych powierzchniach.  Puszcza Biała stanowi jeden z 

największych kompleksów leśnych na Mazowszu,  usytuowany między Bugiem a Narwią. Teren 

zdominowany jest przez suche siedliska  porośnięte sośninami w średnim wieku, a lokalnie występują 

drzewostany dębowo –  grabowe, jesionowo – olszowe i olszowe. Niektóre fragmenty zbiorowisk 

leśnych mają  zachowany prawie naturalny charakter.  

 

Ochrona tych cennych zasobów środowiska naturalnego spowodowała, że podjęto decyzję o 

stworzeniu planu gospodarki niskoemisyjnej. 

Beneficjent w tym momencie nie posiada bazy inwentaryzacji CO2. Nie przeprowadzono również 

jakichkolwiek szkoleń dla pracowników w powyższej tematyce. Beneficjent nie posiada również planu 

gospodarki niskoemisyjnej.  

Dlatego też w ramach projektu planuje się stworzyć plan gospodarki niskoemisyjnej obejmujący teren 

gminy. Towarzyszyć temu będzie stworzenie w gminie bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i 

usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią oraz w jego poszczególnych 

sektorach i obiektach oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych. Ważnym elementem projektu 

jest również przeprowadzenie szkoleń dla pracowników urzędu gminy Brańszczyk oraz informacja i 

promocja udziału dofinansowania PO IiŚ w powyższych działaniach. 

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej stworzony zostanie przez firmę zewnętrzną. Gmina Brańszczyk nie 

posiada zasobów kadrowych, które mógłby podjąć się zadania. Zgodnie z założeniami plan 



gospodarki niskoemisyjnej przyczyni się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-

energetycznym do roku 2020, tj.: 

- redukcji emisji gazów cieplarnianych ; 

- zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych; 

- redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności 

energetycznej, a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano 

przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu. W Planie przedstawiony 

zostanie plan działań operacyjnych obejmujący najbliższe 4 lata od zatwierdzania planu. W miarę 

możliwości przedstawiony zostanie zakres finansowania działań. Wszystkie działania będą oczywiście 

spójne z Wieloletnimi Prognozami Finansowymi. Założenia Planu są spójne z Załącznikiem nr 9 do 

Regulaminu konkursu. Założenia to: 

- zakres działań na szczeblu gminy, 

- objęcie całości obszaru geograficznego gminy, 

- skoncentrowanie się na działaniach niskoemisyjnych i efektywnie wykorzystujących zasoby, w tym 

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, 

- współuczestnictwo podmiotów będących producentami i/lub odbiorcami energii ze szczególnym 

uwzględnieniem działań w sektorze publicznym,  

- objęcie planem obszarów, w których władze lokalne mają wpływ na zużycie energii w perspektywie 

długoterminowej (w tym planowanie przestrzenne), 

- podjęcie działań mających na celu wspieranie produktów i usług efektywnych energetycznie (np. 

zamówienia publiczne), 

- podjęcie działań mających wpływ na zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii 

(współpraca z mieszkańcami i zainteresowanymi stronami, działania edukacyjne), 

- spójność z nowotworzonymi bądź aktualizowanymi założeniami do planów zaopatrzenia w ciepło, 

chłód i energię elektryczną bądź paliwa gazowe (lub założeniami do tych planów) i programami 

ochrony powietrza. 

Plan zostanie przyjęty przez Radę Gminy Brańszczyk. Wskazane zostaną mierniki osiągnięcia celów 

planu, źródła finansowania zamierzeń inwestycyjnych, plan wdrażania, monitorowania i ewaluacji. 

Zachowana zostanie spójność z innymi programami z terenu Gminy oraz przepisami prawa w zakresie 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Plan będzie kompleksowy i  przewidywać będzie 



działania w różnych obszarach (zużycie energii w budynkach, transporcie, gospodarce odpadami, 

produkcji energii). Planuje się jak najszersze włączenie do tworzenia Plany społeczności lokalnej. 

Planuje się szeroką promocję tworzenia Planu. Celem jest przedstawienie społeczności lokalnej 

problemu niskiej emisji, jej wpływu na zdrowie oraz możliwości jej ograniczenia. Zaprezentowane 

zostaną metody zwiększenia efektywności energetycznej budynków (termomodernizacja, odnawialne 

źródła energii, oszczędność energii w domu i firmie). Mieszkańcy muszą wiedzieć, że ich 

postępowanie jest kluczowe dla wdrożenia planu i osiągnięcia jego celów.  

W ramach projektu kluczowe staje się opracowanie bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i 

usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz jej 

poszczególnych sektorach i obiektach, oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych. Taka baza w 

tym momencie nie istnieje. Jest ona kluczowa dla określenia skali problemu oraz głównych emiterów 

substancji niebezpiecznych na terenie gminy Brańszczyk. Przebadane zostaną również poszczególne 

obiekty użyteczności publicznej pod względem efektywności energetycznej. W miarę możliwości 

badania zostaną również przeprowadzone dla największych potencjalnych emiterów prywatnych. 

Istnieje również potrzeba stworzenia bazy danych dla skupisk domów prywatnych, gdzie wyziewy 

substancji niebezpiecznych, głównie w miesiącach zimnych, są bardzo duże. Stworzenie bazy jest 

niezbędnym elementem dla stworzenia spójnego i skutecznego planu gospodarki niskoemisyjnej.  

Aby działania były skuteczne, istnieje potrzeba przeprowadzenia szkoleń dla pracowników Urzędu 

Gminy Brańszczyk. Planowane jest zorganizowanie dwóch szkoleń po 6 godzin. W szkoleniach 

powinni uczestniczyć nie tylko pracownicy odpowiedzialni za sprawy techniczne w gminie. Wszyscy 

muszą rozumieć jak ważne jest zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych do atmosfery i jak 

poprawić efektywność energetyczną obiektów. Każdy pracownik musi po szkoleniu posiadać 

umiejętność przekazania informacji o tworzonym planie i jego wadze dla gminy wszystkim 

mieszkańcom.  

 

W projekcie przewidziano działania informacyjno – promocyjne. Informacja i promocja służyć ma 

upublicznieniu informacji na temat tworzonego planu. W sołectwach pojawią się informację o 

tworzonym planie. Stworzona zostanie podstrona informacyjna na ten temat. Link do niej znajdować 

się będzie na głównej stronie gminy. W sołectwach, Urzędzie Gminy, miejscach publicznych pojawią 

się plakaty informujące o tworzonym planie. Informacja i promocja dotyczyć też będzie udziałowi 

dofinansowaniu PO IiŚ w stworzeniu planów gospodarki niskoemisyjnej. 

Planuje się stworzyć 1 plan gospodarki niskoemisyjnej w 4 egz. wersji drukowanej i cyfrowej, 1 bazę 

danych w wersji drukowanej i cyfrowej, przeprowadzenie 2 szkoleń po 6 godzin, druk przynajmniej 22 

plakatów na temat projektu i cyfrowej, stworzenie 1 podstrony internetowej. Wszystkie wskazane 

elementy służą osiągnięciu celów projektu.  

Przewiduje się osiągnięcie następujących oddziaływań projektu: 



- spadek niskiej emisji na terenie gminy, 

- poprawa jakości powietrza atmosferycznego, 

- spadek zachorowalności na choroby płuc i układu krążenia u mieszkańców gminy, 

- spadek zachorowalności na choroby skóry, 

- oszczędność środków budżetowych na utrzymanie obiektów użyteczności publicznej, 

- mniejsze nakłady na odtworzenia i remonty elewacji (niszczenie spowodowane jest niszczeniem 

elewacji przez substancje niebezpieczne emitowane w wyniku spalania), 

- upowszechnienie odnawialnych źródeł energii wśród odbiorców prywatnych i publicznych, 

- wzrost świadomości mieszkańców o potrzebie ochrony środowiska powietrza i środowiska 

naturalnego. 

 
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie ceną ryczałtową. 
 
 
Za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie będzie ryczałtowe, którego definicje określa art. 632 
kodeksu cywilnego. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z 
realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu 
przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 
Rozliczanie usługi będzie odbywać się  fakturami  wystawionymi  po wykonaniu i odebraniu prac. 
Wykonawca winien wycenić  pełen zakres prac niezbędnych do zrealizowania przedmiotu 
zamówienia, które zostały wskazane w zaproszeniu. Ceny podane przez Wykonawcę ustalane są na 
cały okres obowiązywania umowy i nie podlegają waloryzacji. 
 
 
 
Termin wykonania zamówienia:  5 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
 
Cenę za zrealizowanie niniejszego zamówienia należy obliczyć i wpisać do Formularza ofertowego 
stanowiących jako załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.  
 
Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi 
najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki 
odwoławcze.  
 
Opis warunków jakie spełniać musi wykonawca:  
- Wykonawca powinien posiadać niezbędny potencjał techniczny, ekonomiczny i finansowy oraz 
posiadać wykwalifikowaną kadrę co najmniej 2 pracowników odpowiedzialnych za kierowanie 
zespołem z doświadczeniem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami 
opisanymi wyżej. 
Ocena spełnienia w/w warunku nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawcę oświadczeń i 
dokumentów: o spełnieniu warunków – załącznik nr 2, wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu 
zamówieniu - załącznik nr 3. 
 
- Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia 
musi wykazać że wykonał co najmniej  trzy opracowania w zakresie wykonania planu gospodarki 
niskoemisyjnej o wartości co najmniej 60 000 zł każde opracowanie. 
Ocena spełnienia w/w warunku nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów: 
wykaz wykonanych prac – załącznik nr 4, potwierdzony poświadczeniami od poprzednich 



zamawiających że prace wykonano należycie i prawidłowo odebrane. 
 
  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  
 

Nazwa kryterium Waga Uwagi 

Cena  100 Oferta, która zaproponuje 
najniższą cenę otrzyma 
najwyższą ilość punktów 

 
Miejsce i termin składania ofert: 
Oferty należy składać do dnia: 2014-11-12 do godz.  11.00.  
w siedzibie zamawiającego Gmina Brańszczyk 
ul. Jana Pawła II 45 
07-221 Brańszczyk 
Pokój nr 12 
 
 Oferty można również przesłać do Zamawiającego na następujący nr faksu 29 5929314 lub pocztą 
elektroniczną na adres dariusz.suchenek@branszczyk  
 
Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest: 
stanowisko  Kierownik Referatu ds. Zamówień Publicznych i Budownictwa  
imię i nazwisko Dariusz Suchenek   
tel.   29 6794335 
fax.    29 7435381   
w terminach   8.00 - 16.00  
 
Załącznikami do niniejszego zaproszenia są: 
Formularz ofertowy – załącznik nr 1 
Oświadczenie o spełnieniu warunków – załącznik nr 2 
Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówieniu - załącznik nr 3 
Wykaz wykonanych prac – załącznik nr 4 
Szczegółowe zalecenia dotyczące rozliczania wydatków poniesionych na opracowanie planu 
gospodarki niskoemisyjnej. 

Załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu nr 2/PO IiŚ/ 9.3/2013 

 

 

 
 

____________________________________ 
Wójt Gminy Brańszczyk Mieczysław Pękul 

 


