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Górecko Kościelne, dnia 31.07.2019 r. 
 
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława Biskupa Męczennika 
w Górecku Kościelnym 
Górecko Kościelne 11 
23-460 Józefów 
 

Zapytanie ofertowe na opracowanie dwóch audytów energetycznych dla budynków: Kościoła i 
Domu Rekolekcyjnego w Górecku Kościelnym, gmina Józefów. 

 
Audyty  energetyczne mają  stanowić załącznik do wniosku o dofinansowanie ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej, działanie: Poprawa jakości 
powietrza; Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie. 
 
Przedmiot zamówienia: 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w celu wyboru wykonawcy realizującego usługę 

wykonania dwóch audytów energetycznych dla budynków: Kościoła i Domu Rekolekcyjnego 

w Górecku Kościelnym, gmina Józefów. 
2. Opracowanie musi być zgodne z wytycznymi: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części 

audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności 

przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 

dnia 3 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i 

form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a 

także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

3. Oba budynki znajdują się na obszarze układu przestrzennego Górecka Kościelnego wpisanego 

do rejestru zabytków woj. lubelskiego pod numerem A/1440 

4. Wykonawca audytu ma obowiązek brać pod uwagę zalecenia Lubelskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków, w sprawie termomodernizacji budynków. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własne potrzeby inwentaryzacji budynków w 

celu wykonania audytów energetycznych. 

6. Wstępny planowane zakres prac w budynku Kościoła obejmuje: 

 ocieplenie stropu wełną mineralną wraz z wykonaniem (odtworzeniem) podłogi z desek 

w przestrzeni strychu, 

 wymiana ram okiennych, 

 ocieplanie posadzki na gruncie (rozbiórka obecnej posadzki i wykonanie od nowa wraz z 

ociepleniem i odtworzeniem podłóg), 

 wykonanie ogrzewania podłogowego w ramach remontu posadzki; źródłem zasilania 

będzie powietrzna pompa ciepła, która zostanie zamontowana w budynku Domu 

Rekolekcyjnego, ciepło dostarczane będzie kolektorem podziemnym, 

 wymiana istniejących opraw świetlanych na nowe oświetlanie energooszczędne. 

7. Wstępny planowane zakres prac w budynku Domu Rekolekcyjnego obejmuje: 

 ocieplenie i izolacja przeciwwilgociowa fundamentów, 

 ocieplenie ścian zewnętrznych, 

 wymiana konstrukcji i pokrycia dachu wraz z wykonaniem ocieplania oraz odtworzenie 

instalacji odgromowej, 
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 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 

 ocieplenie podłogi na gruncie (rozbiórka obecnej posadzki i wykonanie od nowa wraz z 

ociepleniem i odtworzeniem podłóg), 

 wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania (ogrzewanie podłogowe na 

parterze, kaloryfery na poddaszu) wraz ze zmianą źródła ciepła na powietrzną pompę 

ciepła (pompa ciepła zasilać będzie również budynek Kościoła) z zastosowaniem pełnej 

automatyki i systemu zarządzania energią, 

 modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej, 

 wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z wymianą punktów oświetleniowych 

na energooszczędne, 

 wykonanie instalacji fotowoltaicznej (montaż paneli na dachu budynku od strony 

południowej) produkującej prąd na własne potrzeby oraz jako wspomaganie systemu 

ogrzewania, 

 wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacja), 

8. Wykonawca audytów ma obowiązek brać udział w konsultacjach z Zamawiającym w celu 
ustalenia optymalnego zakresu prac (mając na uwadze zalecania konserwatorskie) oraz 
efektywność energetyczną i opłacalność ekonomiczną prac budowlanych). 

Terminy: 

1. Ofertę należy wysłać mailem w postaci skanu (z podpisem Wykonawcy) na adres 
jkedra@poczta.onet.pl  lub złożyć osobiście w Kancelarii Parafii (Górecko Kościelne 11, 23-
460 Józefów) 

2. Termin złożenia ofert do 05.08.2019 r.  
3. Termin realizacji zamówienia – do 16.08.2019 r. 

Kryteria oceny ofert 
Ustala się następujące kryterium wyboru wykonawcy: 

1. kryterium najniższej ceny – waga 100% (Zamawiający bierze pod uwagę cenę brutto) 

 Osoby do kontaktu:    

1. ks. Jarosław Kędra – Proboszcz Parafii (jkedra@poczta.onet.pl, tel. 607 096 186) 

 
 

 Zamawiający 
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