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Zlecenie wstępnej analizy możliwości obniżenia kosztów 
dla podmiotów instytucjonalnych zobowiązanych do stosowania 

Prawa Zamówień Publicznych 
Zleceniodawca : 
Pełna nazwa firmy lub pieczątka firmowa : ....................................................................................................... 
 
Dane teleadresowe : ......................................................................................................................................... 
 
Zleceniobiorca : 
MultiAudyt sp. z o.o., ul. Rowerowa 11/22, 51-138 Wrocław 
 
Zakres usługi :  
Zebranie danych celem rozpoznania celowości współpracy, w tym organizacji przetargu i wskazania ewentualnych 
innych działań mających na celu obniżenie wydatków związanych z użytkowaniem prądu / gazu (właściwe zakreślić), której 
wynikiem będzie przedstawiona w formie pisemnej analiza możliwych oszczędności, wykazująca je kwotowo w sposób 
jednoznaczny i zrozumiały. 
 
Termin wykonania (zakładany) : 30 dni od dostarczenia danych i przyjęcia zlecenia do realizacji. 
 
Zleceniobiorca zobowiązuje się do :  

A/  bezpłatnego (z zastrzeżeniem punktów E oraz F) wykonania prac, przeprowadzanych w siedzibie 
Zleceniodawcy lub  w drodze rozmów telefonicznych i wymiany korespondencji, 

 
B/  zachowania poufności wobec wszelkich danych udostępnionych przez Zleceniodawcę, 
 
C/ rozpoznania ograniczeń formalno – prawnych zawartych w obecnych umowach Zleceniodawcy z dostawcami, 
 
D/  poinformowania Zleceniodawcy o sytuacji, gdy nie stwierdzi żadnych możliwości uzyskania oszczędności lub 

gdy możliwe do uzyskania oszczędności nie przekroczą 5% dotychczasowych wydatków, a jeśli Zleceniodawca 
odstąpi od wymogu przedstawiania dokumentów o tym świadczących, żadna faktura za usługę nie będzie 
wystawiana. 

 
Zleceniodawca oświadcza, że : 

E/ w przypadku, gdy wykonanie zlecenia wymagać będzie osobistej obecności przedstawiciela Zleceniobiorcy 
(Audytora), a decyzja o kontynuowaniu współpracy lub wykonaniu usługi w innym czasie nie zostanie podjęta w 
ciągu 14 dni od przedstawienia wyników analizy, wyraża zgodę otrzymanie faktury w kwocie (za każdą branżę) 
1000 zł + VAT stanowiącej zryczałtowany zwrot kosztów Audytora, czyli dojazdu, noclegu itp., przy czym w 
przypadku podjęcia decyzji o jakiejkolwiek formie dalszej współpracy opłata ta nie będzie naliczana, 

 
F/  w przypadku, gdy analiza wskaże możliwość dalszej współpracy, czyli uzyskania przez Zleceniodawcę 

wymiernych korzyści w dowolny sposób (dobór mocy zamówionej lub układów kompensacyjnych, organizacja 
przetargu lub licytacji itp.), będzie on zainteresowany podpisaniem ze Zleceniobiorcą którejś z wersji umów, 
regulujących kwestię odpłatności za dalsze usługi, których wzory zostaną mu przekazane ; Zleceniodawca nie 
ma obowiązku przyjmowania żadnej z przedstawionych propozycji, a więc dalsze działania może zlecić innemu 
podmiotowi, o ile uzna jego propozycję za bardziej korzystną - jedynie w przypadku, gdy zaniecha wszelkich 
dalszych działań, zapłaci on Zleceniobiorcy kwotę równą 5% wykazanych w analizie oszczędności rocznych, 

 
G/  gdy warunkiem uzyskania oszczędności  będzie wykonanie dalszych usług w późniejszym terminie lub np. 

wcześniejsze dostosowanie układów pomiarowych, przy podpisywaniu odpowiedniej umowy uzgodni ze 
Zleceniobiorcą pożądany termin ich wykonania, 

 
H/  zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy przedstawionych wyników, a w szczególności nie udostępniania 

ich innym podmiotom. 
 
Niniejsze zlecenie sporządzone zostało w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Zleceniodawcy, jednym 
dla Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca z chwilą otrzymania niniejszego wypełnionego druku (również drogą mailową lub 
pocztą tradycyjną) podejmuje w/w zobowiązania bez konieczności ich potwierdzania własnym podpisem. 
 
 
 
................................   ........................                    ............................................................. 
          data                 miejscowość       pieczęć instytucji i podpis osoby upoważnionej (czytelny lub z pieczątką imienną) 
 
osoba do kontaktu : ............................................................ telefon ....................... mail .............................. 


