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MODYFIKACJA 

Zapytania ofertowego z dnia 12.03.2015r.  

na „Opracowanie audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej” 

Dokonuje się modyfikacji treści zapytania ofertowego w ten sposób, że treść o brzmieniu:  

„Opracowanie audytów energetycznych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa w tym z:  

a) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzory kart audytów, a także algorytmów oceny 

opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. Nr 43, poz. 346),  

b) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 w sprawie metodologii obliczenia 

charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącego samodzielną całość 

techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania wzorów świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201, 

poz. 1240),  

c) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z późn. zm.)” 

wykreśla się i zastępuje treścią: 

„Opracowanie audytów energetycznych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa w tym z:  

a) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzory kart audytów, a także algorytmów oceny 

opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. Nr 43, poz. 346),  

b) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie metodologii obliczenia 

charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość  

techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania wzorów świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 

2014r.,poz. 888),  

c) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z późn. zm.)”  
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