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Zapytanie ofertowe nr 14/2017 
( dotyczy zamówienia programu do świadectw i audytów energetycznych) 

 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 
UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 19, UNIHOUSE Oddział 

UNIBEP Spółki Akcyjnej w Bielsku Podlaskim, ul. Rejonowa 5, 17-100 Bielsk Podlaski 

tel. (48 85) 730 34 77, fax. (48 85) 730 34 78, e-mail: info@unihouse.pl, NIP 543-02-00-365, 

REGON 000058100; KRS 0000231271 Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał zakładowy (w całości wpłacony): 3 507 

063,40 zł; www.unihouse.pl 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania do wykonywania świadectw i 

audytów energetycznych. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 Przedmiotem zamówienia jest oprogramowanie do wykonywania świadectw 

charakterystyki energetycznych i audytów energetycznych.  

 - Licencja bezterminowa. 

 - Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej (bez ograniczeń) dowolnego 

budynku i lokalu mieszkalnego. 

 - Sporządzanie i raport projektowanej charakterystyki energetycznej wg WT 2008 i WT 

2014. 

 - Możliwość obliczania audytów energetycznych i remontowych. 

 - Obliczanie świadectwa energetycznego wg WT 2008 i WT 2014. 

 - Obliczanie świadectwa dla budynku wielofunkcyjnego EPm. 

 - Obliczanie emisji CO2 i wskaźnika UOZE. 

 - Obliczanie parametrów przegród niejednorodnych. 

 - Obliczanie współczynnika przenikania U okien na podstawie PN-EN ISO 10077: 2007. 

 - Obliczanie współczynnika btr i temperatury stref nieogrzewanych na podstawie PN-EN ISO 

13789: 2008. 

 - Definiowanie wielu źródeł dla systemów ogrzewania i przygotowania c.w.u. 

 - Praca grupowa - import zdefiniowanych stref cieplnych i struktury budynku. 

 - Automatyczne obliczanie mostków cieplnych. 

 - Kalkulator do obliczeń powierzchni i objętości. 

 - Edycja baz danych stacji meteorologicznych, aktynometrycznych i klimatycznych. 

 - Obliczenia strat ciepła z wykorzystaniem struktury budynku. 

 - Generowanie stref cieplnych na postawie temperatur i funkcji budynku. 

 - Zestawienie systemów wentylacji w budynku. 

 - Współpraca z programami: AutoCAD, ArCADia  

 - Możliwość definiowania EPH+W, ∆EPc, ∆EPL i Umax 

 - Obliczenia wentylacji mieszanej. 
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 - Obliczanie współczynnika btr i temperatury stref niechłodzonych na podstawie PN-EN ISO 

13789: 2008. 

 - Definiowanie wielu źródeł dla systemów chłodu i oświetlenia. 

 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na chłód wg PN-EN ISO 13790:2009. 

 - Obliczenie rocznego zapotrzebowania na energię końcową dla instalacji oświetlenia wg 

PN-EN 15193:2010 

 - Obliczanie wykropleń i wydruk raportów na podstawie PN-EN 13788:2003. 

 - Analiza powierzchni okien i kondygnacji oraz bilans mocy w budynku. 

 - Sporządzanie audytu energetycznego i remontowego wg WT 2008 i WT 2014  

 - Uwzględnianie różnych norm do obliczeń strat ciepła. 

 - Możliwość uwzględnienia w obliczeniach audytu wentylacji mechanicznej z odzyskiem 

ciepła. 

 - Możliwość wygenerowania świadectwa i projektowanej charakterystyki energetycznej po 

wykonaniu obliczeń termomodernizacji budynku. 

 - Możliwość uwzględnienia w audycie modyfikacji mostków cieplnych i innych parametrów 

dla każdego wariantu końcowego modernizacji budynku. 

 - Możliwość automatycznego obliczenia kosztów ogrzania 1m
2
 budynku i podgrzania 1 m

3
 

c.w.u. 

- Grupowanie przegród przeznaczonych do modernizacji. 

3.   Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. 
 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 28.02.2017 r. 
 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 Oferta powinna być: 

 - opatrzona pieczątką firmową, 

 - posiadać datę sporządzenia,  

 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

 - podpisana czytelnie przez wykonawcę.  
 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

wbabinski@unihouse.pl , poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: 

UNIHOUSE Oddział UNIBEP Spółki Akcyjnej w Bielsku Podlaskim, ul. Rejonowa 

5, 17-100 Bielsk Podlaski do dnia 20.02.2017 r.  

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  do dnia  21.02.2017 r., a wyniki  i wybór 

najkorzystniejszej oferty zostanie przekazany drogą mailową podmiotom, które złożyły 

ofertę oraz ogłoszony oraz na stronie internetowej pod adresem www.unihouse.pl 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 
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6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania niniejszego konkursu ofert i ponowne 

ogłoszenie w przypadku gdy oferty cenowe będą wyższe od zaplanowanego budżetu. 

7. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.unihouse.pl 
 

VI. OCENA OFERT 
 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

 1 - Cena 90% 

 2 - Termin realizacji 10% 

 

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:  

1) Punkty w ramach kryterium ceny netto w PLN będą przyznawane wg następującej 

formuły: 

An = (Cmin / Cr) x 100 x 60% 

Cmin – cena minimalna w zbiorze 

Cr – cena oferty rozpatrywanej 

An – ilość punktów przyznana ofercie 

2) Punkty w ramach kryterium termin realizacji zamówienia będą przyznawane wg 

następującej formuły:  

Dn = (Tmin / Tr) x 100 x 10% 

Tmin – najkrótszy termin w zbiorze (liczony w dniach kalendarzowych od 12.01.2017r.), 

Tr – terminem realizacji oferty rozpatrywanej (liczony w dniach kalendarzowych od 

12.01.2017r.) 

Dn – ilość punktów przyznana ofercie 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową podmioty, 

które złożyły ofertę, oraz zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem 

www.unihouse.pl 
 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowych informacji udziela Wojciech Babiński pod numerem telefonu +48 602 584 

582 oraz adresem email: wbabinski@unihouse.pl 
 

IX. WYKLUCZENIA 
 Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane 

osobowo lub kapitałowo z UNIBEP S.A. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 

rozumie się wzajemne powiązanie między UNIBEP S.A. lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu UNIBEP SA lub osobami wykonującymi w imieniu 

UNIBEP SA czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 
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 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 

 5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 

budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób; 

 

 Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta 

oświadczenia o braku występowania w/w powiązań. 
 

 

 

  

 

  

 


