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W imieniu Miejskiego Przedsi~biorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w S.A. w
Krakowie potwierdzam, ze POLINVEST Sp. Z 0.0. Z Krakowa wykonala zgodnie z umow<\.
nr PL /)50653461 /2004/ DZ04:
A. Weryfikacj~ posiadanego przez Zamawiaj<\.cego Studium wykonalnosci do warunkow
stawianych tego rodzajom dok:umentow przez Komisj~ Europejsk<\:.
Dotyczylo to w szczegolnosci wszystkich analiz zawartych w studium, jak r6wniez
samego ukladu studium. W szczegolnosci weryfikacja musiala uwzgl~dniac wszystkie
uwagi zgloszone do posiadanego przez Zamawiaj<\.cego studium wykonalnosci przez
NFOSiGW.
W ramach prac wykonano weryfikacj~ lub opracowanie nast~puj<\:cych zagadnien:
1. Opis przedmiotu zamowienia
2. Otoczenie makroekonomiczne i trendy, w tym: stan gospodarki w kraju, system
prawny, polityka w sektorze ochrony srodowiska, uwarunkowania prawne stawiane
przez UE, zarys polityki sektorowej na poziomie krajowym, zarys strategii regionalnej,
zgodnosc przedsi~wzi~cia z polityk<\: Polski i UE w zakresie ochrony srodowiska, opis
sektora uslug komunalnych w Krakowie
3. Uwarunkowania spoleczno-ekonomiczne realizacji przedsi~wzi~cia. Analiza popytu.
4. Opis istniej<\:cego systemu cieplowniczego
5. Infonnacja na temat MPEC S.A w Krakowie
6. Analiza opcji
7. Lokalizacja
8. Technologia
9. Przygotowanie realizacja inwestycji (planowanie budowy, plan wdrozenia
przedsi~wzi~cia)

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Koszty realizacji przedsi~wzi~cia
Plan wdrozenia i funkcjonowania przedsi~wzi~cia z uwzgl~dnieniem kosztow
Analiza kosztow i korzysci spoleczno-ekonomicznych
Analiza fmansowa oraz ekonomiczna dotycz<\:ca projektu
Analiza fmansowa dotycZ<\.ca MPEC S.A. z uwzgl~dnieniem realizacji projektu
U zasadnienie struktury finansowania
Anal iza ryzy ka

B. Przygotowanie aplikacji (wniosku) do Komisji Europejskiej w sprawie zatwierdzenia
projektu "Modemizacja systemu cieplowniczego m. Krakowa" do wsp6lfinansowania z
Funduszu Spojnosci.
Calosc przedmiotu zamowienia wykonana zostala w okresie VII 2004 - V 2006 r.
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Konsultanci POLINVESTU wykazali si~ gruntOWll£l. wiedz£l. w zakresie zagadnien finansowo
prawnych oraz doskonal£l. znajomosci£l. specyfiki dzialalnosci energetyki, jak r6wniez duz£l.
wiedZ£t w zakresie mozliwosci pozyskiwania fmansowania projekt6w inwestycyjnych z
Funduszy Europejskich. Calosc prac powierzonych POLINVESTOWI zostala wykonana w
spos6b rzetelny i terminowy, a ich wyniki spotkaly si~ z nasz£l.pozytywn£l. ocell£t.
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