Żuromin, 30-11-2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/2018 PV Gródki

W związku z realizacją przez PV Gródki Sp. z o.o. Projektu p.n.
„Budowa elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Gródki - ETAP I”,
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020, Działania 4.1 „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych”
objętego Umową o dofinansowanie RPWM.04.01.00-28-0448/16
zapraszamy do składania ofert dotyczących wykonania elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,12 MW
kod CPV – 09 33 12 00-0 - słoneczne moduły fotoelektryczne
kod CPV – 09 33 20 00-5 - instalacje słoneczne
kod CPV – 45 00 00 00-7 - roboty budowlane
kod CPV – 45 31 10 00-0 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych
kod CPV – 71 32 20 00-7 - usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Wszelkie informacje przedstawione w niniejszym zapytaniu oraz załączonych dokumentach służą
wyłącznie przygotowaniu oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób.
Do udziału w niniejszym postępowaniu Zamawiający zaprasza również konsorcja, na zasadach
opisanych poniżej.

Zamawiający

PV Gródki Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 12, 09-304 Lubowidz
NIP: 5110291231, REGON: 363939977, KRS: 0000606888
Przedmiot zamówienia obejmuje

Opis przedmiotu
zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,12
MW.
Przedmiotowe zapytanie ofertowe jest zaproszeniem do składania ofert na
wykonanie wskazanych poniżej dostaw i robót związanych z kompleksową budową
obiektów budowlanych służących do produkcji energii elektrycznej z odnawialnego
źródła energii jakim jest promieniowanie słoneczne:
a. montaż paneli fotowoltaicznych wraz z podkonstrukcją wsporczą pod panele
fotowoltaiczne
b. montaż falowników
c. montaż stacji transformatorowej oraz złącza kablowego z układem pomiarowym
d. wykonanie okablowania strona DC i kablowej linii niskiego napięcia
e. wykonanie ochrony przeciwprzepięciowej
f. wykonanie ochrony przeciwporażeniowej
g. wykonanie ochrony odgromowej

h. budowa linii średniego napięcia
i. montaż ogrodzenia oraz bramy wjazdowej
j. dostawa falowników
k. wykonanie oświetlenia
l. wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz kontroli dostępu.
ł. wykonanie monitoringu pracy farmy
m. wykonanie drogi dojazdowej
n. dostawa materiałów do wykonania linii średniego napięcia
o. Dostawa stacji transformatorowej oraz złącza kablowego z układem
pomiarowym
p. dostawa paneli fotowoltaicznych wraz z podkonstrukcją wsporczą pod panele
fotowoltaiczne
r. dostawa materiałów do wykonania okablowania strona DC i kablowej linii
niskiego napięcia
s. dostawa ogrodzenia oraz bramy wjazdowej

Ad. h oraz n. Wymagane jest wykonanie przyłącza do sieci energetycznej SN 15 kV,
o długości ok. 50 m, zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia z dnia 03-032014 r. stanowiącymi załącznik do niniejszego zapytania.
Ad. l. Monitoring wizyjny powinien składać się z rejestratora oraz kamer
zewnętrznych dzień/noc, swoim zasięgiem obejmować powinien linię ogrodzenia
w całej jego długości oraz stację TRAFO. System kontroli dostępu powinien składać
się z barier podczerwieni oraz swoim zasięgiem obejmować całą długość
ogrodzenia.
Ad. ł. Monitoring pracy farmy zapewniający możliwość:
−
−
−
−

Mierzenia ilości wyprodukowanej energii w minimum podziale na
produkcję dzienną, miesięczną, roczną,
Mierzenia pracy poszczególnych stringów,
Powiadamiania o awariach,
Zarządzania za pomocą aplikacji mobilnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie punktów od a do g, od i do k,
m oraz od o do s został zawarty w dokumentacji projektowej:
1) PROJEKT BUDOWLANY wraz z pozwoleniem na budowę wydanym decyzją nr
115/16 z dnia 13 kwietnia 2016 r. Ze względu na objętość plików z przedmiotową
dokumentacją (około 50 MB) w bazie konkurencyjności zamieszczono Opis
Techniczny i decyzję nr 115/16 z dnia 13 kwietnia 2016 r. Pełna dokumentacja
stanowiąca załącznik nr 4 będzie udostępniona za pośrednictwem poczty lub
poczty elektronicznej (wedle wskazania wnioskującego) na wniosek oferenta
wysłany pocztą na adres Zamawiającego lub pocztą elektroniczną na adres
cezar@linek.pl
Zamawiający posiada dokumentację oraz pozwolenia na budowę dla objętej
niniejszym zapytaniem inwestycji.

Zastosowane do realizacji zamówienia rozwiązania techniczne muszą być
dostosowane do lokalnych warunków klimatycznych, w szczególności: obciążenie
śniegiem 1,2 kN/mkw, prędkość wiatru 80 km/h, odporność na opady gradu o
średnicy większej niż 25mm.
Zamawiający wymaga wykorzystania do realizacji zamówienia wyprodukowanych z
użyciem materiałów pochodzących z recyklingu: okablowania DC/AC (w którym do
produkcji zostały wykorzystane m.in. materiały pochodzące z recyklingu) lub
konstrukcji wsporczej (w której minimum 15 % materiałów użytych do produkcji
pochodzi z recyklingu).
Oferowane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia materiały i urządzenia
muszą być fabrycznie nowe i muszą posiadać wymagane przepisami prawa
certyfikaty oraz dokumenty potwierdzające ich jakość i dopuszczenie do
stosowania. W celu potwierdzenia spełnienia powyższych wymagań oferent
zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
Ad. moduły fotowoltaiczne:
− karta katalogowa wydana przez producenta,
− deklaracja zgodności z dyrektywą 2014/35/UE (deklaracja zgodności lub
informacja o zgodności może być ujęta w karcie katalogowej producenta)
− certyfikaty zgodności z: IEC 61215, IEC 61730.
Ad. inwertery:
− kartę katalogową wydaną przez producenta,
− potwierdzenie posiadania przez oferowany inwerter deklaracji zgodności z
dyrektywą 2014/35/EU (deklaracja zgodności lub informacja o zgodności
może być ujęta w karcie katalogowej producenta),
− potwierdzenie posiadania przez oferowany inwerter deklaracji zgodności z
dyrektywą 2014/30/EU (deklaracja zgodności lub informacja o zgodności
może być ujęta w karcie katalogowej producenta),
− dokument potwierdzający zgodność z normą PN-EN 61000-3-11-12,
− dokument potwierdzający zgodność z normą PN-EN 61000-6-1-4,
− dokument potwierdzający zgodność z normą PN-EN 50438.
Ad. system montażowy (konstrukcja wsporcza):
− karta katalogowa wydana przez producenta,
− dokument potwierdzający zgodność z normami i certyfikatami: PN-EN
1090-1,2,3: 2012 część 1,2,3,; PN-EN 1991-1-3:2005; PN-EN 1991-14:2008,
− certyfikat z badań konstrukcji, potwierdzony przez akredytowaną
jednostkę certyfikacyjną TUV lub równoważną,
− dokument potwierdzający spełnienie wymagań Dyrektywy Unijnej
2001/95/WE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.
Ad. stacja transformatorowa:
i. Karta katalogowa wydana przez producenta,
Zastosowane rozwiązania i urządzenia muszą być zgodne z normami PN, EN lub
innymi równoważnymi dokumentami, akceptowanymi przez powszechnie
obowiązujące przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, w tym
zasadami dobrej praktyki inżynierskiej, a także wymogami Krajowego Systemu
Elektroenergetycznego (KSE).

Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w
stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej oraz w Zapytaniu ofertowym
pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie
gorszych od wskazanych w powyższych dokumentach, w szczególności w zakresie:
1. założonej mocy elektrowni oraz planowanego poziomu produkcji energii,
2. charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
3. parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, konstrukcje),
4. parametrów bezpieczeństwa użytkowania.
Wykonawca jest zobowiązany zagwarantować osiągnięcie - po dwóch pełnych
latach działalności wybudowanej elektrowni - współczynnika ,,Gwarantowanej
Wydajności PR" (współczynnik wydajności określający stosunek rzeczywiście
wyprodukowanej energii elektrycznej do energii, którą mógłby wyprodukować ten
sam system pracując z nominalną sprawnością) w wysokości nie mniejszej niż 83%.
Zamawiający wymaga następujących, minimalnych okresów gwarancji:
− panele fotowoltaiczne –10 lat;
− inwertery - 5 lat;
− konstrukcja wsporcza – 10 lat gwarancji na prace montażowo-budowlane,
a także 25 letnia gwarancja na materiał,
− pozostałe elementy (materiały i roboty) - 5 lat.
Rękojmia liczna jest od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru i wynosi 5
lat.
OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych jedynie w
zakresie zastosowania modułów (paneli) o lepszych parametrach, w tym o wyższej
mocy, w stosunku do przyjętych w projekcie, a co za tym idzie dopuszczalna jest
zmiana liczby modułów (w odniesieniu do wskazanych w dokumentacji
projektowej) pod warunkiem zachowania wskazanych poniżej parametrów na
poziomie nie gorszym niż określony w dokumentacji projektowej:
a) maksymalna sumaryczna powierzchnia modułów PV - [m2];
b) minimalna energia wyprodukowana przez system PV (sieć AC) - [kWh]
c) minimalna ilość pozyskanej energii z 1 kWp zainstalowanych modułów PV [kWh / kWp];
d) minimalny Stosunek wydajności (PR) - [%].
Z uwzględnieniem powyższego dopuszczalna jest zmiana liczby inwerterów,
stosownie do oferowanej liczby modułów i mocy oferowanych inwerterów.
Wykonawca, oferujący rozwiązanie wariantowe jest obowiązany wykazać, że
oferowane przez niego, w ramach przedmiotu zamówienia materiały, elementy i
urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Dokument
określający spełnienie wymagań dla wariantowości oferowanych urządzeń,
uwzględniając warunki lokalizacji budowanej instalacji, będzie oceniany na
podstawie następujących kryteriów:
e) sumaryczna powierzchnia modułów PV - [m2];
f) energia wyprodukowana przez system PV (sieć AC) - [kWh]
g) ilość pozyskanej energii z 1 kWp zainstalowanych modułów PV - [kWh /
kWp];
h) Stosunek wydajności (PR) - [%].

UWAGA
W każdym przypadku, gdy w treści dokumentacji projektowej lub innym
dokumencie przekazanym przez Zamawiającego, przy opisie przedmiotu
zamówienia posłużono się wskazaniem producenta, nazwy własnej wyrobu
(produktu, materiału itp.) lub innego wyróżnika, który identyfikuje konkretny
wyrób, Oferent ma prawo zaoferować produkt (wyrób/ urządzenie) równoważny.
Posłużenie się w opisie przedmiotu zamówienia wskazanymi powyżej
określeniami miało na celu wyłącznie wskazanie produktu, którego parametry
stanowią wymagany poziom (standard) jakości.

Termin realizacji
zamówienia

KLAUZULA SPOŁECZNA
1. Zamawiający wymaga, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w
wykonywaniu zamówienia zatrudniona była co najmniej 1 osoba
bezrobotna na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy, zgodnie
z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego
bezrobotnego do pracodawcy, wystawionego przez organ zajmujący się
realizacją zadań z zakresu rynku pracy, określony w analogicznych
przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
2. Wyżej wskazana osoba musi być zatrudniona nie krócej niż przez 1 miesiąc
w trakcie realizacji zamówienia.
3. Wykonawca, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą,
zobowiązany będzie nie później niż w dniu zgłoszenia Zamawiającemu
wykonanego przedmiotu zamówienia do odbioru, do przedłożenia
zamawiającemu zgłoszeń ofert pracy przedstawionych powiatowemu
urzędowi pracy, odpisów skierowania bezrobotnych przez powiatowy
urząd pracy do pracodawcy oraz umów o pracę.
4. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez wykonawcę
wymagań zatrudniania ww. osoby bezrobotnej.
5. Na żądanie zamawiającego wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie
udokumentować fakt zatrudniania ww. osoby bezrobotnej.
6. W przypadku niezatrudniania przy realizacji zamówienia w sposób
nieprzerwany przez minimum 1 miesiąc wymaganej przez zamawiającego
liczby osób bezrobotnych wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia
zamawiającemu kary umownej w wysokości kwoty najniższego
wynagrodzenia miesięcznego, wraz z należnymi składkami na
ubezpieczenie społeczne – za każdego niezatrudnionego bezrobotnego
poniżej liczby wymaganej przez zamawiającego, chyba że wykonawca
wykaże, iż przedstawił zgłoszenie oferty pracy w powiatowym urzędzie
pracy albo w odpowiednim organie zajmującym się realizacją zadań z
zakresu rynku pracy w państwie, w którym ten wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie osób bezrobotnych nastąpiło z
przyczyn nieleżących po jego stronie. Za przyczynę nieleżącą po stronie
wykonawcy będzie w szczególności uznany brak osób bezrobotnych
zdolnych do wykonania zamówienia na obszarze, w którym jest
realizowane zamówienie, i w okresie jego realizacji.
1. Oczekiwany termin realizacji zamówienia: do dnia 30-04-2019 r. jako
termin zakończenia wszelkich prac, dokonania wymaganych badań i
pomiarów wymaganych aktualnymi przepisami prawa oraz normami,
przekazanie wskazanej w postanowieniach Umowy dokumentacji,
złożenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia do właściwego organu
nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy wraz z wymaganą
dokumentacją, zgłoszenia elektrowni do odbioru przez Operatora Sieci

Dystrybucyjnej oraz zgłoszenia Zamawiającemu wykonanego przedmiotu
zamówienia do odbioru. W powyższy termin nie wchodzą procedury
odbioru końcowego.
2. Z dniem zakończenia wszelkich prac i zgłoszeniem ich do odbioru
końcowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu
kompletną dokumentację powykonawczą, w tym potwierdzenie zgłoszenia
elektrowni do odbioru do Operatora Sieci Dystrybucyjnej.
3. Jeżeli koniec terminu realizacji, wynikający ze wskazanego w ofercie
terminu wykonania zamówienia przypadać będzie w sobotę lub dzień
ustawowo wolny od pracy, za dzień stanowiący koniec terminu zostanie
przyjęty najbliższy po tym dniu (lub po tych dniach) dzień roboczy.
4. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie nie dłuższym niż 15 dni od
daty podpisania umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w umowie. Przypadki, w
których Zamawiający przewiduje możliwość zmian w umowie, zostały określone w
Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania (wzór umowy).
Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę przy uwzględnieniu ustanowionych w
zapytaniu warunków zmian w umowie.
Miejsce realizacji
zamówienia
Warunki
płatności

Wykluczenia z
udziału
w postępowaniu
oraz wykaz
oświadczeń
i dokumentów
jakie należy
dostarczyć w
celu
potwierdzenia
braku
wykluczenia z
udziału w
postepowaniu
ofertowym

Gródki, gmina Płośnica, działka nr 298.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zaliczek na poczet wykonania
zamówienia. Szczegółowe warunki płatności zostały określone w załączniku nr 2 do
niniejszego zapytania ofertowego.
A. Z udziału w niniejszym postępowaniu wykluczone są podmioty:
1. powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym
lub
osobami upoważnionymi
do
zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w
imieniu
Zamawiającego
czynności związane z przeprowadzeniem
procedury
wyboru
wykonawcy
a
wykonawcą,
polegające w
szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki
osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu
funkcji
członka
organu
nadzorczego
lub
zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego
jest:
• Cezary Linek

Osobą wykonującą w imieniu Zmawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
jest:
• Cezary Linek
Oferent potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia,
którego treść zawarto w formularzu ofertowym (Wzór – Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego).

B. Do udziału w postępowaniu dopuszczony zostanie Wykonawca, który:
1. W stosunku do którego nie wszczęto postępowania upadłościowego lub
układowego.
Oferent potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia,
którego treść zawarto w formularzu ofertowym (Wzór – Załącznik nr 1 do
zapytania ofertowego) oraz odpisu z rejestru KRS, CEIDG lub
równoważnych rejestrów obowiązujących w kraju oferenta.
2. Posiada zdolność techniczną i zawodową w zakresie wiedzy i
doświadczenia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie,
należycie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na realizacji
budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 500 kW każda
Oferent potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia,
którego treść zawarto w formularzu „Wykaz Robót” (Wzór – Załącznik nr
3 do zapytania ofertowego). Do przedmiotowego oświadczenia należy
dołączyć dokumenty (np. referencje, poświadczenia, protokoły odbioru)
potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane w sposób
należyty.
3. W momencie realizacji zamówienia będzie posiadał zdolność techniczną i
zawodową w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
Zamawiający uzna, że Oferent spełnia przedmiotowy warunek, jeżeli
wskaże, że będzie dysponował następującymi osobami które będą
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:
I.
Kierownikiem budowy – posiadającym uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do
wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają
uprawnienia budowlane tej specjalności, dysponującym
doświadczeniem zawodowym polegającym na pełnieniu funkcji
kierowania budowy lub kierownika robót na co najmniej dwóch
robotach budowlanych obejmujących budowę elektrowni
fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 500 kW.
II.
Kierownikiem robót budowlanych – posiadającym uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane umożliwiające wykonywanie tych samych
czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym
uprawniają
uprawnienia
budowlane
tej
specjalności,

dysponującym doświadczeniem zawodowym polegającym na
pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na co
najmniej dwóch robotach budowlanych obejmujących budowę
elektrowni fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 500 kW.
Oferent potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia,
którego treść zawarto w formularzu ofertowym (Wzór – Załącznik nr 1 do
zapytania ofertowego).
4. Posiada aktualną polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej obejmującej odpowiedzialność za szkodę wynikłą
z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o sumie
gwarancyjnej w wysokości co najmniej 4 mln PLN (cztery miliony złotych).
Weryfikacja spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie
dołączonej do oferty potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności.
W przypadku polis ubezpieczeniowych określonych w walutach obcych,
każdorazowo, na potrzeby oceny w ramach niniejszego warunku, będą one
przeliczone na PLN wg średniego kursu NBP (tabela A) z ostatniego dnia
roboczego poprzedzającego dzień publikacji zapytania ofertowego.
5. Osiągnął w ostatnim zamkniętym roku obrotowym lub w bieżącym roku
obrotowym obrót o wartości minimum 8 mln PLN (osiem milionów
złotych).
Oferent potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia,
którego treść zawarto w formularzu ofertowym (Wzór – Załącznik nr 1 do
zapytania ofertowego)
Oferent w przypadku wyboru jego oferty jako najwyżej ocenionej przedłoży
w dniu podpisania Umowy (pod rygorem odrzucenia Oferty) potwierdzoną
za zgodność z oryginałem kopię rachunku zysków i strat, a w przypadku
Oferenta niezobowiązanego do sporządzenia rachunku zysków i strat lub
Oferenta potwierdzającego obrót osiągnięty w bieżącym roku obrotowym,
kopie innych dokumentów określających obroty,
potwierdzające
informacje złożone w w/w oświadczeniu.
W przypadku dokumentów określonych w walutach obcych, każdorazowo,
na potrzeby oceny w ramach niniejszego warunku, będą one przeliczone na
PLN wg średniego kursu NBP (tabela A) z ostatniego dnia roboczego
poprzedzającego dzień publikacji zapytania ofertowego.
Ocena spełnienia warunków udziału wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (,,konsorcjum wykonawców") zostanie dokonana w
następującej procedurze:
- ocena spełnienia warunków udziału określonych w punktach A.1, B.2, B.3, B.4, B.5
zostanie dokonana łącznie (sumarycznie w odniesieniu do konsorcjum
wykonawców). W przypadku spełnienia określonych w przedmiotowym punkcie
warunków przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, warunek ten zostanie uznany za spełniony przez dane
konsorcjum wykonawców.
- ocena spełnienia warunków udziału określonych w punkcie B.1, zostanie
dokonana odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. W przypadku niespełnienia określonych w przedmiotowym
punkcie warunków przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, warunek ten zostanie uznany za niespełniony przez
dane konsorcjum wykonawców.
Wadium
i
1. Warunkiem objęcia oferty procedurą badania i oceny jest wniesienie
zabezpieczenie
wadium w wysokości: 130 000, 00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy

należytego
wykonania
umowy

2.

3.

4.

5.
6.

7.
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9.
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13.
14.

złotych).
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form:
pieniężnej, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych.
Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego 62 1050 1139 1000 0090 3087 8145 tytułem:
Wadium.
Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert,
przy czym za termin wniesienia wadium w pieniądzu przyjmuje się termin
uznania rachunku Zamawiającego.
Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganej formie lub wysokości
zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
W przypadku składania oferty wspólnie przez dwóch lub więcej
wykonawców, wadium jest wnoszone przez jednego wykonawcę w pełnej
wartości lub kilku wykonawców w sumarycznej kwocie odpowiadającej
wartości wymaganego wadium.
Dowód wniesienia wadium należy złożyć w oryginale odrębnie względem
oferty, np. w oddzielnej kopercie lub w sposób, który pozwoli na jego
późniejszy zwrot bez naruszenia integralności całej oferty. Koperta
powinna być oznaczona napisem „Wadium” oraz powinna wskazywać
nazwę postępowania. Dokument ten należy dostarczyć na adres
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zwróci wadium:
1) wszystkim Wykonawcom, którzy je wnieśli niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem
wadium wniesionego do oferty wybranej jako najkorzystniejsza,
2) Wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
niezwłocznie po wniesieniu przez Wykonawcę wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) niezwłocznie, na wniosek każdego Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zatrzyma wadium w przypadku, gdy Wykonawca którego
oferta zostanie wybrana:
1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stanie się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
3) nie wniesienie w wyznaczonym terminie
wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, który złożył
najkorzystniejszą ofertę, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, które ustala się w wysokości 3 % ceny ofertowej brutto.
Wybrany Wykonawca może zadeklarować pozostawienie wniesionego w
pieniądzu wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania
zamówienia, uzupełniając wymagane
zabezpieczenie do kwoty
stanowiącej 3 % ceny ofertowej brutto dodatkową wpłatą lub gwarancją
(bankową lub ubezpieczeniową) lub jeżeli wartość wniesionego wadium
będzie wyższa od wymaganej wartości zabezpieczenia należytego
wykonania zamówienia wnioskując o zwrot nadwyżki.
Zabezpieczenie musi być wniesione - pod rygorem zatrzymania wadium i
odstąpienia przez Zamawiającego od zawartej umowy - nie później niż w
terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na
rachunek bankowy Zamawiającego 62 1050 1139 1000 0090 3087 8145.
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca zabezpieczenie

należytego wykonania umowy, musi wskazywać jako Beneficjenta
gwarancji - Zamawiającego oraz zawierać jednoznaczne zapisy
potwierdzające, iż jest nieodwołalna i bezwarunkowa, w odniesieniu do
prawa Zamawiającego do egzekwowania należności bez zwłoki tzn.
zapewniać, że płatność z gwarancji nastąpi na każde pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego.
15. W przypadku, gdy zabezpieczenie - w całości lub części - będzie wnoszone
w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
akceptacji projektu dokumentu gwarancji.
16. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% jego wartości w
terminie do 30 dni od dnia potwierdzenia należytego wykonania
Zamówienia, rozumianego jako dokonanie bezusterkowego odbioru
końcowego i zgłoszeniu elektrowni do Operatora Sieci Dystrybucyjnej w
sprawie możliwości świadczenia usług dystrybucji.
17. 30% wartości zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu rękojmi i zostanie zwrócone nie później niż w 14 dniu po
upływie najpóźniejszego terminu udzielonej rękojmi.
1. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami niniejszego
zapytania.
2. Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.
3.Dopuszcza się składanie oferty wariantowej zgodnie z warunkami określonymi w
Opisie przedmiotu zamówienia.
4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku, gdy
Wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę nie będzie rozpatrywana żadna ze
złożonych przez niego ofert.
5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dopuszcza się złożenie oferty
w innym języku, pod warunkiem iż zostanie do niej załączone tłumaczenie na język
polski poświadczone przez Wykonawcę.
Sposób
przygotowania
oferty

6. Dokumenty stanowiące załączniki do oferty sporządzone w języku obcym
muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez
Wykonawcę.
7. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić
lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty
wymagają zachowania formy pisemnej.
8. Wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.
9.Wymagany termin związania ofertą wynosi minimum 30 dni. Bieg terminu
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10. Ofertę należy przygotować na formularzu udostępnionym
Zamawiającego (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)

przez

Zgodnie z udostępnionym przez Zamawiającego formularzem w treści oferty

należy wskazać w szczególności:
- pełną nazwę oferenta wraz z danymi kontaktowymi,
- datę sporządzenia oferty,
- przedmiot oferty,
- proponowaną łączną cenę netto i brutto oferty oraz ceny netto i brutto za
realizację poszczególnych elementów (jak w tabeli Załącznika nr 1),
- termin wykonania przedmiotu zamówienia,
- okres gwarancji,
- termin związania ofertą.
Poprawki w ofercie muszą być datowane oraz naniesione czytelnie i opatrzone
podpisem osoby podpisującej ofertę (imię i nazwisko).
Oferta powinna być podpisana, pod rygorem odrzucenia, przez osobę lub osoby
uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy –
warunek ten zostanie zweryfikowany przez Zamawiającego na podstawie
ogólnodostępnych rejestrów KRS, CEIDG lub innych obowiązujących w kraju
oferenta, potwierdzających umocowanie osób do reprezentacji.
W przypadku wystawienia przez osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim,
pełnomocnictwa do podpisania oferty, należy załączyć do oferty oryginał
pełnomocnictwa.
11. Do formularza oferty należy dołączyć:
I.
dokumentację dotyczącą przedmiotu zamówienia taką jak wymagane
przepisami prawa certyfikaty oraz dokumenty potwierdzające jakość i
dopuszczenie do stosowania tj.:
Ad. moduły fotowoltaiczne:
− karta katalogowa wydana przez producenta,
− deklaracja zgodności z dyrektywą 2014/35/UE (deklaracja zgodności lub
informacja o zgodności może być ujęta w karcie katalogowej producenta)
− certyfikat zgodności z: IEC 61215, IEC 61730.
Ad. inwertery:
− karta katalogowa wydana przez producenta,
− potwierdzenie posiadania przez oferowany inwerter deklaracji zgodności z
dyrektywą 2014/35/UE (deklaracja zgodności lub informacja o zgodności
może być ujęta w karcie katalogowej producenta),
− potwierdzenie posiadania przez oferowany inwerter deklaracji zgodności z
dyrektywą 2014/30/UE (deklaracja zgodności lub informacja o zgodności
może być ujęta w karcie katalogowej producenta),
− dokument potwierdzający zgodność z normą PN-EN 61000-3-11-12,
− dokument potwierdzający zgodność z normą PN-EN 61000-6-1-4,
− dokument potwierdzający zgodność z normą PN-EN 50438.
Ad. system montażowy (konstrukcja wsporcza):
− karta katalogowa wydana przez producenta,
− dokument potwierdzający zgodność z normami i certyfikatami: PN-EN
1090-1,2,3: 2012 część 1,2,3; PN-EN 1991-1-3:2005; PN-EN 1991-1-4:2008,
− certyfikat z badań konstrukcji, potwierdzony przez akredytowaną
jednostkę certyfikacyjną TUV lub równoważną,

−

dokument potwierdzający spełnienie wymagań Dyrektywy Unijnej
2001/95/WE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.

−
Ad. stacja transformatorowa:
− Karta katalogowa wydana przez producenta,
II.

III.
IV.
V.
VI.

dokumenty potwierdzające wariantowość oferowanych urządzeń (jeżeli
dotyczy), uwzględniając warunki
lokalizacji
budowanej instalacji,
zawierające w odniesieniu do każdej elektrowni niezbędne obliczenia z
uwzględnieniem liczby oraz danych technicznych zaproponowanych
modułów PV, liczby oraz danych technicznych zaproponowanych
inwerterów (falowników), danych technicznych zaproponowanej
konstrukcji wsporczej, danych technicznych zaproponowanej stacji
transformatorowej, danych klimatycznych i orientacji modułów,
wykazujące gwarancję uzyskania następujących parametrów nie gorszych
niż wskazane w dokumentacji projektowej:
i. maksymalna sumaryczna powierzchnia modułów PV - [m2];
ii. minimalna energia wyprodukowana przez system PV (sieć
AC) - [kWh];
iii. minimalna ilość pozyskanej energii z 1 kWp
zainstalowanych modułów PV - [kWh / kWp];
iv. minimalny stosunek wydajności (PR) - [%]:
Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium
odpisu z rejestru KRS, CEIDG lub równoważnych rejestrów obowiązujących
w kraju oferenta;
Wykaz Robót wraz z załącznikami
kopię ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności

12. W przypadku, kiedy ofertę składa wspólnie kilka podmiotów, oferta musi
spełniać następujące warunki:
− Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego
przedstawiciela/partnera wiodącego.
− Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/partnera wiodącego
wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z
partnerów - należy załączyć do oferty.
− Przedstawiciel/wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania
zobowiązań i płatności w imieniu każdego z partnerów oraz do wyłącznego
występowania w realizacji kontraktu - do oferty należy załączyć
oświadczenie zawierające stosowne umocowanie.
− Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.
− W przypadku wyboru oferty złożonej wspólnie, Zamawiający przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zażąda
przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
13. Cena oferty powinna być podana w PLN zgodnie z treścią formularza
ofertowego. Dopuszcza się podanie ceny w walutach obcych, jednakże
każdorazowo, na potrzeby oceny w ramach wskazanych w niniejszym zapytaniu
kryteriów, będzie ona przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP (tabela A) z
ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień publikacji zapytania ofertowego.

14. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie z zapytaniem ofertowym:
- cena oferty musi pokrywać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy
zrealizowaniu pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z
dokumentacji projektowej, jak również w dokumentacji tej nieujęte, bez których
nie można wykonać przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający przekazanie
obiektu do użytkowania.
- wynagrodzenie za wykonanie zamówienia ma charakter ryczałtowy, co oznacza,
że Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie
zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac
15. Zamawiający, na potrzeby oceny ofert, w przypadku oferty, której wybór
prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług, powiększy wskazaną przez Oferenta
cenę brutto o inne obciążenia podatkowe ponad wskazaną cenę brutto, które
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
16. Oferent składając ofertę wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez
Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione podmioty,
danych osobowych
w
rozumieniu ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zawartych w ofercie oraz w
załącznikach do niej. Zamawiający informuje, że dane osobowe o których mowa w
poprzednim akapicie przetwarzane są w celu wypełnienia prawnie
usprawiedliwionego celu jakim jest w szczególności: przeprowadzenie
postępowania w formule Zapytania Ofertowego zgodnie z zasadą
konkurencyjności, zawarcie i realizacja umowy z wyłonionym w niniejszym
postępowaniu wykonawcą, dokonanie rozliczenia i płatności związanych z
realizacją umowy.
Ocena zebranych ofert zostanie dokonana na podstawie kryteriów
dopuszczających oraz kryteriów punktowych.

Kryteria oceny
ofert

Kryteria dopuszczające
Kryterium 1: materiały pochodzące z recyklingu – spełnia/nie spełnia
Pozytywną ocenę w ramach przedmiotowego kryterium uzyskają oferty,
wskazujące wykorzystanie do realizacji zamówienia wyprodukowanych z użyciem
materiałów pochodzących z recyklingu: okablowania DC/AC (w którym do
produkcji zostały wykorzystane m.in. materiały pochodzące z recyklingu) lub
konstrukcji wsporczej (w której minimum 15 % materiałów użytych do produkcji
pochodzi z recyklingu).
Kryteria dopuszczające oceniane są metodą „zero-jedynkową” (spełnia/nie
spełnia). Niespełnienie chociażby jednego kryterium dopuszczającego skutkuje
odrzuceniem oferty.

Kryteria punktowe
Oferty spełniające określone powyżej kryteria dopuszczające zostaną ocenione na
podstawie następujących kryteriów punktowych i ich znaczenia:

*
Kryterium 1: Cena brutto , waga 55 pkt.
Punktacja w ramach kryterium będzie przyznawana na podstawie
poniższego wzoru:

1

=

∗

1

W1obl - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć
W1max - waga kryterium 1 – maksymalna liczba punktów, która może być
przyznana w kryterium 1
Cmin - wartość najniższej ceny brutto spośród złożonych ofert wykonawców
Cobl - wartość ceny brutto ocenianej oferty

*
Zamawiający, na potrzeby oceny ofert, w przypadku oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, powiększy wskazaną przez
Oferenta cenę brutto o inne obciążenia podatkowe ponad wskazaną cenę brutto, które miałby obowiązek wpłacić
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kryterium 2: Wydłużony okres gwarancji wykonawcy, waga 25 pkt.
2

=

2 +

2

W2obl - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć
W2a. Panele fotowoltaiczne
Minimalny wymagany okres gwarancji dla paneli fotowoltaicznych wynosi 10 lat.
Za każdy dodatkowy rok gwarancji ponad wartość minimalną określoną w zdaniu
poprzednim oferent otrzyma 2 punkty, z zastrzeżeniem, iż maksymalny okres
gwarancji podlegający punktacji wynosi 20 lat. Maksymalna możliwa do uzyskania
liczba punktów: 20 .
W2b. Inwertery
Minimalny wymagany okres gwarancji dla inwerterów wynosi 5 lat. Za każdy
dodatkowy rok gwarancji ponad wartość minimalną określoną w zdaniu
poprzednim oferent otrzyma 1 punkt, z zastrzeżeniem iż maksymalny okres
gwarancji podlegający punktacji wynosi 10 lat. Maksymalna możliwa do uzyskania
liczba punktów: 5 pkt.

Kryterium 3: Parametry techniczne instalacji fotowoltaicznej – rozumianej jako

realna ilość wyprodukowanej energii z instalacji PV rocznie, waga 20 pkt.
Punktacja w ramach kryterium będzie przyznawana na podstawie poniższego
wzoru:
3

=

∗

3

W3obl - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć
W3max - waga kryterium 3 – maksymalna liczba punktów, która może być
przyznana w kryterium 3
Pmax - najwyższa zaoferowana ilość wyprodukowanej energii rocznie (MWh/rok)
spośród wszystkich badanych ofert
Pobl - ilość wyprodukowanej energii rocznie (MWh/rok) zaoferowana w ofercie
badanej

Łączna liczba punktów przyznanych ofercie zostanie wyznaczona poprzez
zsumowanie wartości W1obl, W2obl, W3obl
Informacje
wykorzystane
do
oceny
punktowej
z przedłożonego przez Oferenta formularza oferty.

będą

pochodziły

Maksymalna możliwa ilość punktów do zdobycia: 100.
Jeżeli nie będzie można wybrać oferty: najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub
więcej ofert otrzyma taką sama liczbę punktów w ramach oceny punktowej,
Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostały uznane za zgodne
z zapisami zapytania ofertowego i były dopuszczone do rozpatrywania przez
Zamawiającego (Wykonawca nie został wykluczony, a oferta nie została
odrzucona).

Zasady wyboru
oferty

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje suma punktów jaką otrzyma
oferta. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która otrzyma
najwyższą łączną liczbę punktów określoną w oparciu o wskazane w niniejszym
zapytaniu kryteria.
3. Gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawców dokumentów jest niepełna,
lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w zapytaniu
ofertowym, Zamawiający, z zastrzeżeniem zapisów punktu 5 poniżej, zwróci się do
Wykonawców o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień na piśmie, w
wyznaczonym terminie. Uzupełniane dokumenty mogą mieć późniejsze daty
wystawienia od terminu składania ofert do przedmiotowego postępowania, o ile
potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

4. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku
do przedmiotu zamówienia może zwrócić się do każdego Oferenta o udzielenie
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od każdego Oferenta, którego oferta
może zawierać rażąco niską cenę, kompletnego kosztorysu ofertowego
wykonanego metodą szczegółową.
Zamawiający oceniając złożone wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne
czynniki, w szczególności: oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane
rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia
dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy
publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień we wskazanym
przez Zamawiającego terminie (w tym nie przedstawi we wskazanym przez
Zamawiającego terminie wymaganego kosztorysu szczegółowego) lub jeżeli
Zamawiający oceni, że wyjaśnienia wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzają,
że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w tekście oferty oczywistej
omyłki pisarskiej i omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając
o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
6. Oferta będzie odrzucona w szczególności gdy:
- zaoferowany przedmiot zamówienia nie jest zgodny z wymogami określonymi w
części „przedmiot zamówienia”,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
- została złożona po wyznaczonym terminie do składania ofert.
7. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy są powiązani
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Ofertę Oferenta wykluczonego
z postępowania uznaje się za odrzuconą.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania wiarygodności
oświadczeń i informacji przedstawionych przez oferenta, w tym w szczególności w
świetle publicznie dostępnych rejestrów i baz danych. W przypadku negatywnej
oceny wiarygodności oświadczeń i informacji przedstawionych przez oferenta
Zamawiający dokona odrzucenia oferty, wskazując w tym zakresie stosowne
uzasadnienie.

Termin, miejsce i
forma składania
ofert

9. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów drogą
mailową. Dodatkowo informacja o wynikach postępowania zostanie opublikowana
na stronie internetowej:
bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
1.Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: kuriera lub też dostarczona
osobiście na adres Zamawiającego. Na kopercie należy nanieść adnotację „Oferta
– wykonanie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,12 MW”.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12-02-2019 r. do

godz. 10:00.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
1.Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego w celu wyjaśnienia
wszelkich wątpliwości i uwag związanych z zapytaniem ofertowym. Pytania
zadawane przez oferentów oraz odpowiedzi Zamawiającego publikowane będą na
stronie internetowej
bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Sposób
porozumiewania
się
Zamawiającego z
Oferentami

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień, nie później niż na 2
dni robocze przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści ZO wpłynął do Zamawiającego nie później niż
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego po upływie
tego terminu lub dotyczy udzielonych już wyjaśnień Zamawiający może
udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania.
3. Zamawiający informuje, że mając na celu zachowanie zasady pisemności
postępowania oraz równego traktowania Wykonawców nie będzie udzielał
żadnych ustnych lub telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi
na kierowane do Zamawiającego zapytania.
4. Osobą upoważnioną z ramienia Zamawiającego do kontaktu i udzielania
wyjaśnień w sprawie niniejszego zapytania ofertowego jest Cezary Linek, email: cezar@linek.pl
1. Oferent, który uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone
w zapytaniu ofertowym kryteria, zostanie zaproszony do podpisania umowy na
realizację przedmiotu zamówienia.

Zawarcie umowy

Zamówienia
uzupełniające

Informacje
dodatkowe

2. Jeżeli wybrany Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, wybrana zostanie kolejna najwyżej
oceniona oferta.
1. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu
w niniejszym postępowaniu uzupełniających zamówień na dodatkowe dostawy,
polegających na częściowej wymianie dostarczonych produktów albo zwiększeniu
bieżących dostaw, w sytuacji gdy zmiana wykonawcy prowadziłaby do nabycia
materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby
niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności
techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów.
1. Ilekroć w niniejszym Zapytaniu ofertowym wskazane są nazwy, marki, modele
konkretnych producentów tylekroć dopuszczalne jest zastosowanie rozwiązań
równoważnych, tj. zastąpienie określonych w ten sposób rozwiązań rozwiązaniami
innych producentów, marek, modeli pod warunkiem, że zostanie zachowana
funkcjonalność pierwotnie wskazanego rozwiązania.

2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków postępowania przed jego
zakończeniem, jak również możliwość niedokonania wyboru oferty oraz
unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

3. Informacja o zmianie warunków postępowania zostanie zamieszczona na
stronie internetowej: bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
4. Oferent winien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji.
5. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie
zostaną rozpatrzone.

Załączniki

7. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie
przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez prowadzącego
postępowanie od postępowania ofertowego.
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – wzór – umowa
Załącznik nr 3 – wzór - wykaz robót
Załącznik nr 4 – dokumentacja projektowa (PROJEKT BUDOWLANY wraz z
pozwoleniem na budowę wydanym decyzją nr 115/16 z dnia 13-04-2016 r. ) –
pełna dokumentacja udostępniana na wniosek oferenta
Załącznik nr 5 – Warunki przyłączenia z dnia 03-03-2014 r.

