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Parafia Kościoła Prawosławnego p.w.
Narodzenia Najświętszej Marii
Panny w Gródku
ul. Metropolity Bazylego Doroszkiewicza 1
16-040 Gródek
ZAPYTANIE OFERTOWE

NR REJ. 01/2019/02
I.

Gródek, dnia 05.02.2019 r.

Zamawiający
Parafia Kościoła Prawosławnego p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gródku
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania inwestycyjnego pt.:

Montaż elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40 kW wraz z całą infrastrukturą
techniczną.

realizowany w ramach projektu pn.: ”Elektrownia fotowoltaiczna o mocy zainstalowanej
do 40 kW na potrzeby własne obiektu cerkwi Parafii Kościoła Prawosławnego p.w.
Narodzenia N. M. P. w Gródku”.
Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V. Gospodarka
niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta ma odnawialnych źródłach energii.
II.

Tryb postępowania
Postępowanie podlega zwolnieniu z udzielenia zamówienia publicznego na podstawie
art. 3 ust 1 pkt. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz.U. z 2017 poz. 1579). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą
konkurencyjności w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Do zapytania mają
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964r nr 16 poz. 93 z poz. zm.), jest
ono zgodne z zapisami §10 wzoru umowy o dofinansowanie projektów realizowanych
w ramach RPO WP. Paragraf ten reguluje warunki zakupów towarów i usług będących
przedmiotem realizacji dofinansowywanego projektu.
Tryb wyboru: konkurs ofert

Kryteria oceny wyboru najkorzystniejszej oferty wg poniższej punktacji:
cena – 60 pkt
czas gwarancji producenckiej na moduły PV – 10 pkt
gwarantowana moc modułów po upływie 25 lat (%) – 10 pkt
czas gwarancji producenckiej na inwerter – 10 pkt
czas gwarancji wykonawcy – 10 pkt
Szczegóły punktacji w Załączniku nr 1, pkt. 6.
III.

Opis przedmiotu zamówienia
09332000-5 Instalacje słoneczne
Specyfikacja przedmiotu zamówienia i szczegółowe informacje dotyczące postępowania
zawierają Załączniki nr 1 i 2.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

IV.

Termin złożenia oferty: 26 luty 2019 r.

V.

Termin realizacji robót:
Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą: do 11 marca 2019 r.
Planowane rozpoczęcie inwestycji: 18 marzec 2019 r.
Okres realizacji i rozliczenia robót: do 31 maj 2019 r.

VI.

Miejsce i sposób złożenia oferty:
Ofertę wraz z wypełnionym formularzem ofertowym – Załącznik nr 3
i oświadczeniem (Załącznik nr 4) należy złożyć na jeden z trzech sposobów:
1) osobiście w zamkniętej kopercie w biurze firmy przedstawiciela Zamawiającego
w Ełku przy ul. Wojska Polskiego 28, II piętro, pok. nr 1
2) listem poleconym na adres (liczy się data wpływu oferty do siedziby przedstawiciela):
MEW Nowy Młyn S. C.
Skrytka pocztowa nr 9, 19-300 Ełk
3) podpisaną i zeskanowaną ofertę przesłać na adres e-mail: zorzetae3@wp.pl
W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców

wyjaśnień

dotyczących

treści

złożonych

przez

nich

ofert.

Oferty, które wpłyną do zamawiającego po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Wszelkie pytania należy kierować do przedstawiciela Zamawiającego:
Klaudia Wasilewska, tel. 509 054 464, e-mail zorzetae3@wp.pl
Lech Kotarski, tel.: 603 525 311, e-mail mewkot@wp.pl.
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