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ZAPYTANIE OFERTOWE 

na świadczenie usług z zakresu zamówień publicznych do 30 tys. EUR, polegających na przeprowadzeniu 
warsztatów szkoleniowych pn. „Kontrola przestrzegania uchwał antysmogowych” 

 

I. Zamawiający 

Województwo Dolnośląskie - Instytut Rozwoju Terytorialnego 
ul. J. Wł. Dawida 1a, 50-527 Wrocław 
NIP 899-280-30-47, REGON: 931934644 

II. Zamówienie  

Zamówienie polega na przeprowadzeniu cyklu warsztatów szkoleniowych pn. „Kontrola przestrzegania uchwał 
antysmogowych” dotyczących obowiązków samorządów wynikających z uchwał w sprawie wprowadzenia 
w województwie dolnośląskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje 
spalanie paliw (uchwała antysmogowa), zgodnie z warunkami zamówienia, o których mowa w pkt. III. 
 
Celem warsztatów szkoleniowych jest pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu aspektów 
prawnych oraz procedury kontrolnej przestrzegania zapisów uchwał antysmogowych dla województwa 
dolnośląskiego. 

III. Warunki zamówienia 

1. Informacje o zamówieniu 

Ilość warsztatów 8 spotkań jednodniowych (planowane 2 warsztaty tygodniowo) 

Czas trwania warsztatu ok. 6 h - zgodnie z harmonogramem określonym w punkcie 3. 

Termin warsztatów listopad 2020r. 

Miejsce warsztatów Wrocław, Legnica, Jelenia Góra, Wałbrzych, Kłodzko, Krośnice, 
Bolesławiec, Głogów 
 
*Wynajem miejsca warsztatów i wyposażenie w sprzęt (laptop, rzutnik, 
nagłośnienie) oraz catering zapewnia Zamawiający 

Maksymalna ilość 

uczestników podczas 

jednego warsztatu 

 

Łączna maksymalna 

ilość uczestników 

28  
 
 
 
224 

Uczestnicy warsztatów  Osoby oddelegowane do kontroli przestrzegania uchwał 
antysmogowych: urzędnicy oraz strażnicy gminni/miejscy z 169 gmin 
województwa dolnośląskiego.  

 

  



  

2 

 

2. Materiały zapewniane przez Zleceniobiorcę 

1) Na potrzeby szkoleń Zleceniobiorca wykona i dostarczy materiały dydaktyczne, wyjaśniające aspekty 

prawne prowadzenia kontroli przestrzegania uchwał antysmogowych oraz adekwatnych rozporządzeń 

– 230 szt. Dopuszcza się przekazanie części materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej. 

2) Na potrzeby szkoleń Zleceniobiorca wykona i dostarczy komplety próbek paliw stałych, umieszczonych 

w zamykanych, przeźroczystych pojemnikach o pojemności ok. 300 ml i opisanych na etykietach. 

Komplet ma zawierać: węgiel kamienny – ekogroszek, węgiel kamienny – orzech I, węgiel brunatny, 

mieszanka węgla brunatnego z innym paliwem 50/50, flotokoncentrat węglowy, miał węglowy, pelet 

drzewny – 230 szt. 

3) Na potrzeby szkolenia warsztatowego Zleceniobiorca przygotuje i dostarczy próbki paliw o których 
mowa w pkt. 2 – w ilości wystarczającej do pracy warsztatowej. 

4) Na potrzeby szkolenia warsztatowego Zleceniobiorca przygotuje i dostarczy rękawiczki do 
testowania próbek paliw – 230 szt. 
 

3. Harmonogram warsztatów 

9:00-9:20 Powitanie i wprowadzenie (20 min.) 

9:20-11:50 Wykłady - część pierwsza (2h30) 

11:50-12:00 Pytania i odpowiedzi (10 min.) 

12:00-12:30 Przerwa 

12:30-14:30 Wykłady - część druga (2h) 

14:30-14:45 Pytania i odpowiedzi (15 min.) 

14:45-15:00 Rozdanie certyfikatów 

15:00 – 15.10 Zakończenie 

4. Zakres warsztatów 

1) Aspekty Prawne 

Cel: 
przeszkolenie uczestników w zakresie zapisów uchwał antysmogowych oraz przepisów niezbędnych do 
prowadzenia kontroli przestrzegania uchwał antysmogowych dla województwa dolnośląskiego. Szkolenie 
powinna przeprowadzić osoba/osoby z prawną wiedzą w zakresie zagadnień wynikających z uchwał 
antysmogowych. 
Wsparciem dla prelegenta będzie film instruktażowy poświęcony procedurze i praktykom prowadzenia 
kontroli, przygotowany przez Zamawiającego. 

Zakres szkolenia: 

• zapisy uchwały antysmogowej; 

• przepisy niezbędne do przeprowadzania kontroli, w tym w szczególności przepisy dotyczące wymagań 

dla kotłów na paliwo stałe, wymagań jakościowych dla paliw stałych, sposobu pobierania próbek paliw 

stałych, kontroli jakości paliw stałych;  

• uregulowania w sprawie kierowania wniosków o ukaranie do sądu; 

• uregulowania w sprawie wysokość kar finansowych; 

• uregulowania dotyczące zakresu prowadzonej kontroli; 

• procedury prowadzenia kontroli spalania paliw i urządzeń grzewczych, pobierania próbek popiołu do 

analizy, sporządzania protokołu z kontroli. 
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Po zakończeniu warsztatu uczestnik powinien:  
• znać zakres uchwał antysmogowych i przepisów dot. kontroli; 

• znać zakres uprawnień oraz konsekwencji dla kontrolowanego; 

• potrafić sporządzić protokół z kontroli oraz wniosek o ukaranie do sądu. 
 

2) Paliwa stałe 

Cel: 
przeszkolenie uczestników w zakresie rodzajów paliw węglowych i podstawowych różnic 
organoleptycznych oraz użytkowych paliw, ze szczególnym uwzględnieniem kaloryczności, emisyjności, 
kosztów ekonomicznych, środowiskowych i zdrowotnych, w tym także rozpoznawania paliw zakazanych 
do stosowania. 

Zakres: 

• wizualna i organoleptyczna identyfikacja paliw zakazanych uchwałami antysmogowymi na Dolnym 

Śląsku oraz przepisami w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych: mułów, flotów węglowych, 

miałów węglowych, węgla brunatnego i paliw wykorzystujących te składniki (np. brykiety 

wykorzystujące węgiel brunatny lub zmielone śmieci) – sposoby badania i rozpoznawania. Praktyczne 

szkolenie z wykorzystaniem próbek paliw stałych zapewnionych przez Zleceniobiorcę;  

• rozpoznanie paliw zabronionych lecz obecnych w handlu pod nowymi nazwami handlowymi; 

• przedstawienie procedury badania uziarnienia węgla – wskazanie wytycznych jak pobrać próbkę, do 

jakiego laboratorium wysłać próbkę do badania, jakie parametry zlecać do badania; 

• przedstawienie wymaganych przy sprzedaży węgla dokumentów potwierdzających parametry paliwa 

(certyfikat jakościowy, potwierdzenie parametrów na fakturze); 

• praktyczne porady dotyczące prowadzenia kontroli; 

• przegląd certyfikatów węgla wraz ze sposobem odczytywania informacji w nich zawartych; 

• prezentacja i omówienie działania urządzenia do pomiaru wilgotności drewna; 

• praktyczne sprawdzenie wilgotności drewna. 

Po zakończeniu warsztatu uczestnik powinien:  
• potrafić przeprowadzić kontrolę przestrzegania przepisów uchwał antysmogowych; 

• umieć rozpoznać poszczególne rodzaje paliw; 

• umieć rozpoznać paliwa, których stosowanie jest zakazane zgodnie z uchwałami antysmogowymi dla 

województwa dolnośląskiego; 

• wiedzieć w jaki sposób pobrać próbę węgla oraz przygotować ją do badania w laboratorium; 

• posiadać wiedzę nt. dokumentów potwierdzających jakość węgla i ich interpretacji; 

• umieć wyjaśnić szkodliwość paliw zakazanych oraz uzasadnić nieopłacalność ich stosowania (ze 

wskazaniem kosztów zdrowotnych i środowiskowych). 

 

2a) Rozpoznawanie drewna 
Cel: 
przeszkolenie uczestników w zakresie najczęściej spotykanych paliw wytwarzanych z biomasy (pelet, 
drewno kawałkowe) oraz czynników wpływających na wilgotność drewna, w tym: okres sezonowania, 
gatunek drewna, sposób przechowywania, faza wegetacyjna. Uczestnicy mają zdobyć praktyczną 
umiejętność samodzielnego dokonania pomiaru wilgotności drewna, zapoznać się z różnymi urządzeniami 
do pomiaru wilgotności drewna użytkowego, jak również zdobyć wiedzę o podstawowych różnicach 
użytkowych biomasy w zależności od wilgotności, ze szczególnym uwzględnieniem emisyjności, 
porównania kosztów ekonomicznych, środowiskowych i zdrowotnych.  
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Zakres: 

• prezentacja i omówienie działania urządzeń do pomiaru wilgotności drewna. 

Po zakończeniu warsztatu uczestnik powinien:  
• umieć samodzielnie wykonać pomiar wilgotności drewna i poprawnie zinterpretować wynik tego 

pomiaru; 

• umieć wyjaśnić szkodliwość spalania wilgotnej biomasy (ze wskazaniem kosztów zdrowotnych 

i środowiskowych); 

• rozpoznawać rodzaje peletu. 

Wsparciem dla prelegenta będzie film instruktażowy poświęcony rozpoznawaniu paliw, przygotowany 
przez Zamawiającego. 

3) Rozpoznawanie urządzeń 

Cel: 
przeszkolenie uczestników z zakresu rodzajów urządzeń do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody 
użytkowej oraz wskazanie różnic między tymi urządzeniami, a także omówienie zasad działania 
elektrofiltrów oraz sposobów ich użytkowania. Szkolenie powinna przeprowadzić osoba/osoby z 
praktycznym doświadczeniem w zakresie budowy i eksploatacji kotłów węglowych, kominków oraz 
elektrofiltrów. 
Wsparciem dla prelegenta będzie film instruktażowy poświęcony rozpoznawaniu urządzeń, przygotowany 
przez Zamawiającego. 

Zakres: 
• prezentacja i wytłumaczenie zasad działania kotłów z automatycznym i ręcznym podawaniem paliwa, 

kominków otwartych i zamkniętych (w tym z płaszczem wodnym), ogrzewaczy wolnostojących, typy 

i różnice; 

• przedstawienie różnicy pomiędzy kotłami i kominkami spełniającymi wymagania normy PN-EN 303-

5:2012 (klasa 3, 4 i 5) a ekoprojektu; 

• rodzaje i weryfikacja (odczytanie, interpretacja) dokumentów potwierdzających, że eksploatowane 

urządzenia grzewcze spełniają wymogi normy PN-EN 303-5:2012 lub ekoprojektu; 

• prezentacja sposobów nielegalnych przeróbek konstrukcyjnych kotłów; 

• wskazanie możliwości rozpoznania czy kocioł posiada ruszt awaryjny; 

• prezentacja przykładów nieprawidłowej eksploatacji kotłów, wskazanie złych nawyków, praktyk w tym 

zakresie; 

• omówienie kwestii obowiązku dokonywania przeglądów kominiarskich oraz negatywnych skutków 

braku czyszczenia przewodów kominowych; 

• zasady działania elektrofiltrów i parametry urządzeń (w odniesieniu do wymogów uchwał 

antysmogowych dla województwa dolnośląskiego), wymagania dotyczące instalacji i eksploatacji 

elektrofiltrów, praktyczne porady. 

Po zakończeniu warsztatu uczestnik powinien:  
• rozróżnić kocioł stary od nowo zainstalowanego; 
• rozróżnić na podstawie tabliczki znamionowej i dostępnej dokumentacji kocioł pozaklasowy, 5 klasy 

i spełniający wymogi ekoprojektu;  
• posiadać wiedzę o możliwych i najczęstszych modyfikacjach kotłów; 
• wiedzieć jak wygląda tabliczka znamionowa, gdzie się znajduje i jakie dane powinna zawierać;  
• potrafić rozpoznawać zainstalowany w kotle ruszt awaryjny; 
• posiadać wiedzę nt. nieprawidłowej eksploatacji kotła oraz jej skutków;  
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• umieć wyjaśnić szkodliwość użytkowania kotłów pozaklasowych oraz uzasadnić ich nieopłacalność (ze 
wskazaniem kosztów zdrowotnych i środowiskowych);  

• posiadać wiedzę nt. emisyjności kotłów klasy 3 i 4 w porównaniu z klasą 5 i ekoprojektem;  
• potrafić wskazać zalety kotłów automatycznych;  
• posiadać wiedzę nt. certyfikacji kotłów zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 i ekoprojektem.  

* Zamawiający jest w trakcie przygotowywania trzech filmów instruktażowych, które będą emitowane 
w trakcie wykładów, a ich celem jest zobrazowanie informacji przekazywanych na poszczególnych wykładach.  
Filmy, o długości ok. 5-min. każdy, dotyczyć będą praktycznych umiejętności prowadzenia kontroli, 
rozpoznawania rodzajów paliw stałych, pobierania próbek popiołów i paliw stałych do analizy, rozpoznawania 
urządzeń grzewczych, wykorzystywania urządzeń pomiarowych.  
Zleceniobiorca jest zobowiązany dopasować zakres wykładów do określonej treści filmów i użyje ich jako 
element wykładów.  

IV. Termin i forma wykonania zamówienia 

1) Termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2020 r. W przypadku braku odpowiedniego miejsca 

organizacji warsztatu, dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania zamówienia. 

2) Dokładne terminy i miejsca organizacji warsztatów Zamawiający poda Zleceniobiorcy nie później niż dwa 

tygodnie przed wyznaczoną datą warsztatu. 

3) Zamawiający dopuszcza tworzenie konsorcjum na potrzeby złożenia oferty.  

4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom, chyba 

że Zamawiający wyrazi pisemnie taką zgodę. 
 

V. Wymagania wobec Zleceniobiorcy 

Doświadczenie w organizacji warsztatów – wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 szkolenia, 
spełniającego łącznie warunki: 

1) dotyczącego zagadnień związanych z zanieczyszczeniami powietrza (zwłaszcza niską emisją) oraz 
przepisami prawa regulującymi te kwestie; 

2) przeprowadzanego dla obszaru co najmniej 85 gmin lub dla obszaru zamieszkiwanego przez minimum 
800 000 osób; 

3) w którym uczestniczyło co najmniej 125 osób; 
4) które skierowane było do jednostek samorządu terytorialnego. 
W celu potwierdzenia spełnienia ww. wymagań, Zleceniobiorca składający ofertę zobowiązany jest wypełnić 
tabelę podaną w formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania 
ofertowego. 

 

VI. Opis sposobu przygotowania oferty 

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania 
ofertowego. 

VII. Termin i sposób składania ofert 

Oferty należy złożyć do dnia 8 października 2020 r. e-mailem na adres: irt@irt.wroc.pl  

VIII. Kryteria wyboru oferty oraz informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 

O najkorzystniejszej ofercie zadecyduje najniższa cena. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający 
zawiadomi za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

IX. Kontakt 
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Dodatkowych informacji udzieli pracownik Instytutu Rozwoju Terytorialnego Ilona Szarapo tel. 71 374 95 29, 
e-mail: ilona.szarapo@irt.wroc.pl 

X. Unieważnienie 

Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie jego przeprowadzenia 
bez podania przyczyny. 

 

XI. 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 siedziby.  

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 wykonania zadania realizowanego 
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 
ust. 1 lit. e RODO) oraz w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do 
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO) 
wynikającego z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w sprawie 
przeprowadzenia zapytania ofertowego.   

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do 
ich podania. Konsekwencją niepodania wymaganych danych jest brak możliwości przeprowadzenia 
zapytania ofertowego.    

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. 

XII. Załączniki: 

Zał. nr 1 – Formularz ofertowy 

 

 


