
 
  
 
 
 
 

 

 

1 

 

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie prosi o przedstawienie oferty cenowej na 
wykonanie następujących audytów energetycznych:  

 
1. Audyt energetyczny kotłowni w budynku przy ul. śołnierskiej 53 w Szczecinie. 
2. Audyt energetyczny kotłowni w budynku przy ul. Piłsudskiego 54 w Gryficach.  

KaŜdy z wyŜej wymienionych audytów powinien zawierać w szczególności: 
a. diagnozę stanu istniejącego obejmującą inwentaryzację, opis i ocenę stanu techniczno-

eksploatacyjnego: 
• pomieszczeń kotłowni, 
• przewodów kominowych spalinowych i wentylacyjnych, 
• kotłów, 
• instalacji zasilającej gazowej i wodnej, 
• instalacji c.o. i c.w.u. w pomieszczeniu kotłowni, 
• systemu sterowania, 

b. opis zalecanych zmian obejmujących przedsięwzięcia modernizacyjne i działania poprawiające 
efektywność energetyczną (min. 5 % redukcja zuŜycia energii cieplnej); 

c. uzasadnienie zalecanych zmian z oszacowaniem ich kosztów i oszczędności;  
d. procedurę monitoringu efektów zmian (wskaźniki, terminy kontroli, raportowanie). 

 

3. Audyt energetyczny systemu grzewczego budynku przy ul. śołnierskiej 53 w Szczecinie. 
4. Audyt energetyczny systemu grzewczego budynku przy ul. Piłsudskiego 54 w Gryficach. 

KaŜdy z wyŜej wymienionych audytów powinien zawierać w szczególności: 
a. diagnozę stanu istniejącego obejmującą inwentaryzację, opis i ocenę stanu techniczno-

eksploatacyjnego: 
• przewodów c.o. (m.in. typ i schemat, rodzaj, przebieg, układ odpowietrzeń),  
• grzejników ( m.in. rodzaj, zawory regulacyjne),   
• instalacji cieplej wody uŜytkowej (m.in. rodzaj przewodów i ich przebieg, izolacja pionów), 
• komfortu cieplnego w pomieszczeniach (m.in. połoŜenie grzejników, nastawy zaworów, 

wentylacja pomieszczeń), 
b. opis zalecanych zmian obejmujących przedsięwzięcia modernizacyjne i działania poprawiające 

efektywność energetyczną (min. 5 % redukcja zuŜycia energii elektrycznej); 
c. uzasadnienie zalecanych zmian z oszacowaniem ich kosztów i oszczędności; 
d. procedurę monitoringu efektów zmian (wskaźniki, terminy kontroli, raportowanie). 

 
5. Audyt energetyczny systemu grzewczego w pomieszczeniach przy ul. ul. Park 3 Maja 2 w Stargardzie 

Szczecińskim zajmowanych przez Wydział Przedsiębiorczości Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu 
6. Audyt energetyczny systemu grzewczego w pomieszczeniach przy ul. Grunwaldzkiej 47 w Świnoujściu 

zajmowanych przez Wydział Przedsiębiorczości i Nauk o Zdrowiu Zachodniopomorskiej Szkoły 
Biznesu 

KaŜdy z wyŜej wymienionych audytów powinien zawierać w szczególności: 
a. diagnozę stanu istniejącego obejmującą inwentaryzację, opis i ocenę stanu techniczno-

eksploatacyjnego: 
• przewodów c.o. (m.in. typ i schemat, rodzaj, przebieg, układ odpowietrzeń),  
• grzejników ( m.in. rodzaj, zawory regulacyjne),   



 
  
 
 
 
 

 

 

2 

• komfortu cieplnego w pomieszczeniach (m.in. połoŜenie grzejników, nastawy zaworów, 
wentylacja pomieszczeń), 

b. opis zalecanych zmian poprawiających komfort cieplny pomieszczeń, 
 

c. uzasadnienie zalecanych zmian z oszacowaniem ich kosztów i oszczędności,  
d. procedurę monitoringu efektów zmian (wskaźniki, terminy kontroli, raportowanie) 

 
 

Składający ofertę powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie. 
 
Oferta powinna zawierać ceny wykonania poszczególnych audytów.  
 
Termin złoŜenia oferty: do 18 listopada 2014 roku, godz.15.00 
Termin wykonania usługi: do 22 grudnia 2014 roku 
Dodatkowe informacje:  
Mirosław Małecki, e-mail: mmalecki@zpsb.pl  
 
Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. 

 
 

 
 


