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INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO 
 
 

 Wrocław, dn. 31.08.2020 r. 

 

Zapytanie ofertowe 

na świadczenie usług z zakresu zamówień publicznych do 30 000 euro polegających na wykonaniu analizy 

trendów cen energii wraz z prognozą do 2030 r. w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej Samorządu 

Województwa pn. „Czyste Zasady”. 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Województwo Dolnośląskie  

Instytut Rozwoju Terytorialnego 

ul. Dawida 1a 50-527 Wrocław 

e-mail: irt@irt.wroc.pl  

tel., fax: 71 374 95 00  

NIP: 899-280-30-47  

REGON: 931934644 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analizy trendów cen energii wraz z prognozą do 2030 r. 

w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej Samorządu Województwa pn. „Czyste Zasady”. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie usługi na lata 2021 - 2030, polegającej na: 

1) opracowaniu analizy trendów cen energii (giełdowa, płacona przez odbiorców – netto + vat): 

elektrycznej z węgla, gazu oraz ciepła z węgla, energetyki wiatrowej, energetyki wodnej, energetyki 

solarnej, geotermii, biomasy i biogazu, CO2, 

2) wykonanie prognoza cen w/w nośników energii,  

3) wskazanie głównych czynników wpływających na ceny energii oraz podstawę formalną wyznaczania 

trendów cenowych (np. algorytm, opracowania naukowe). 

3. Obszar usługi obejmuje województwo dolnośląskie w granicach administracyjnych. 

III. FORMA PRZEKAZANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Część opisowa w formie tekstowej – tradycyjna forma papierowa (wydruk 2 komplet), forma cyfrowa plik 

w formacie: *.doc, *docx,  

2. Opracowane dane dotyczące cen wraz z formułami obliczeniowymi – w formie cyfrowej pliki 

z rozszerzeniami *.xls, *.xlsx, umożliwiającym graficzne przedstawienie wyników. 

IV. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30 listopada 2020 r. 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik do zapytania ofertowego. 
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VI. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT (OPCJA DO WYBORU): 

1) osobiście lub listownie na adres:  

Instytut Rozwoju Terytorialnego, ul. J. Wł. Dawida 1a, 50-527 Wrocław 

2) e-mailem na adres: irt@irt.wroc.pl  

VII. TERMIN SKŁADANIA OFERT:  

do 04.09.2020 r. (data dostarczenia oferty). 

VIII. KRYTERIUM WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:   

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

 

Lp. Nazwa kryterium Waga 

1. Cena oferty 100% 

 

2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę z najniższą ceną, która nie podlega odrzuceniu. 

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów umieszczając informację na stronie 

http://bip.irt.wroc.pl/ 

X. OSOBA DO KONTAKTU 

Osoba merytoryczna do kontaktu ze strony Zamawiającego we wszystkich sprawach dotyczących 

zamówienia: Kamila Lesiw-Głowacka (tel. 71 374-95-29), e-mail: kamila.glowacka@irt.wroc.pl) 

XI. INNE 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przeprowadzenia 

bez podania przyczyny. 

XII. ZAŁĄCZNIKI 

Wzór formularza ofertowego. 

XIII. KLAUZULA INFORMACYJNA 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego we 

Wrocławiu z siedzibą przy ulicy J. Wł. Dawida 1a; 50-527 Wrocław. Z administratorem mogą się 

Państwo kontaktować przez adres e-mail: rodo@irt.wroc.pl bądź pod wskazanym wyżej adresem.  

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować przez adres e-mail: 

iod@bodo24.pl 

3. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) tzn. w celu prowadzenia korespondencji 

przychodzącej i wychodzącej. 
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4. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania wymaganych danych jest brak możliwości 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

5. Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom fizycznym, prawnym 

lub innym odbiorcom posiadającym podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz 

odbiorcom, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

6. Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, a następie 

przez okres wynikający z normatywów kancelaryjno-archiwalnych uzgodnionych z Archiwum 

Państwowym we Wrocławiu, a opracowanych na podstawie: ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.). 

7. W uzasadnionych przypadkach przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

− prawo dostępu, 

− prawo do sprostowania, 

− prawo do ograniczenia  

− prawo do wniesienia sprzeciwu, 

− prawo do usunięcia, 

− prawo do przenoszenia, 

− prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

 

Dyrektor 

Instytut Rozwoju Terytorialnego 

Maciej Zathey 


