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załącznik nr 1 do umowy 

 
WZÓR 

ZAMÓWIENIE  Nr …  z dnia ………….     
do umowy nr ……./2015/ZP/PK 

 
Zamówienie stanowi integralną część umowy nr ……./2014/ZP/PK 

 
 
ZAMAWIAJĄCY:        Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.   

ul. Cieszyńska 365,   43–382 Bielsko-Biała 
 

    
KONSULTANT:       …………………………………….… 
 
 
Przedmiot zamówienia:  Wykonanie usługi doradczo- szkoleniowej w zakresie zarządzania 
efektywnością energetyczną przedsiębiorstw, współfinansowanych przez Unię Europejską z 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn. „Świadczenie usług systemowych KSU w 
zakresie: marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży 
przetwórstwa rolno-spożywczego lub zarządzania efektywnością przedsiębiorstw” . 
 
Usługa świadczona będzie w ramach projektu systemowego PARP pn.” Zapewnienie dostępu 
przedsiębiorstw do nowych usług KSU współfinansowanej przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 2.2.1  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 
2007-2013. 
 
1. Zakres usługi:  

Etap I - diagnoza i opracowanie Planu Poprawy Stanu Gospodarki Energetycznej przedsiębiorstwa w 
zakresie :  

 
- Analizie stanu gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa, w szczególności obejmującej 
obszary problemowe, o których mowa w punkcie 2, w celu identyfikacji możliwych do 
wdrożenia działań optymalizujących zmierzających do zwiększenia efektywności 
energetycznej przedsiębiorstwa     * 

 
-Opracowaniu Planu Poprawy Stanu Gospodarki Energetycznej przedsiębiorstwa, którego 
celem jest zapewnienie przedsiębiorcy niezbędnych danych i wskazówek, umożliwiających 
samodzielne podjęcie czynności skutkujących wdrożeniem działań optymalizujących 
zmierzających do zwiększenia efektywności energetycznej przedsiębiorstwa  * 

 
- Przeszkoleniu pracowników przedsiębiorstwa, w zakresie podstawowych zagadnień 
związanych z zarządzaniem efektywnością energetyczną przedsiębiorstw   * 

 
 

 

* należy zaznaczyć zakres usługi  
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Etap II – doradztwo we wdrożeniu Planu Poprawy Stanu Gospodarki Energetycznej 
przedsiębiorstwa – tj. doradztwo w zakresie wdrożenia rekomendowanych w Planie Poprawy Stanu 
Gospodarki Energetycznej działań optymalizujących zwiększających efektywność energetyczną 
przedsiębiorstwa, o co najmniej 10 %   * 

 
na rzecz: 
.………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….……………….. 

(nazwa Klienta/ Klientów) 
 
 
 
2. Cena wykonania jednostkowej usługi :  ………………………….. zł brutto 
 
 
3. Termin realizacji :  …………………………………………………..…   

 
 
 
 
 
 
…………………………………         …………………………………. 
     podpis Konsultanta                                          podpis Zamawiającego 
 
 
 

 
 
 


