
													 									 					 	

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/08/2020 

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego: 

Ekokanwod Czyszczoń i Półtorak Spółka Jawna, 28-136 Nowy Korczyn, 
ul. Farna 6, ekokanwodinwestycje@gmail.com, 0048413771153 

2. Opis przedmiotu zamówienia 
2.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej (kod CPV  09332000-5, 
45261215-4)  
2.2 Rodzaj zamówienia: 
Dostawy 
2.3 Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji 
fotowoltaicznej o następujących parametrach:  
- Dostawa instalacji pod adres: 28-136 Nowy Korczyn, ul. Farna 6, 

- Montaż na dachu budynku biurowego w którym mieści się siedziba 

Zamawiającego (Zaleca się aby oferenci przed złożeniem oferty 
przeprowadzili wizję lokalną miejsca instalacji urządzeń. Wizytacji miejsca 
instalacji można przeprowadzić w dni robocze w godzinach od 8:00 do 
16:00)


- inwerter (falownik) trójfazowy wyposażony w protokół komunikacji 
bezprzewodowej,


- całkowita moc instalacji nie mniejsza niż 4,4 kW i nie większa niż 10 kW,

- panele fotowoltaiczne monokrystaliczne w ilości nie mniejszej niż 12 sztuk,

3. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: NIE 

4. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: NIE 

5. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania zamówienia: 
Do 60 dni od daty zlecenia usługi 

6. Tryb postępowania: 
Rozeznanie rynku 

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
ich spełniania  
Oferenci biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami 
wykonanie zamówienia, muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie 
oraz potencjał techniczny a także osoby zdolne do realizacji zamówienia.  



Ponadto warunkiem udziału w postępowaniu jest akceptacja warunków 
zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym. 
Podstawą oceny czy wykonawca spełnia powyższe kryteria, będzie jego 
oświadczenie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
zapytania ofertowego.  

8. Informacja o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych 
przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty.  
Kryterium oceny ofert stanowią:  

1) Cena oferty - waga 60% 
2) Całkowita moc instalacji przekraczająca parametr określony jako 
minimalny - waga 40% 

9. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium 
oceny oferty. 

1) Punkty za kryterium ceny (Pc) obliczane będą zgodnie z 
następującym wzorem Pc=Cn/Cob * 60 
Gdzie: 
Pc- liczba punktów za kryterium ceny 
Cn – najniższa oferowana w postępowaniu cena netto 
Cob- cena netto oferty badanej 
W przypadku przedstawienia ceny oferty w walucie innej niż PLN, dla 
potrzeb postępowania ofertowego cena zostanie przeliczona na PLN 
według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego 
obowiązującego w dniu w którym mija termin składania ofert. 

2) Punkty za kryterium całkowitej mocy (Pm) instalacji przyznawane 
będą zgodnie z następującym wzorem Pm = Pn/Pob * 40 
Gdzie: 
Pm - liczba punktów za kryterium mocy, 
Pn - najwyższa oferowana w postępowaniu moc instalacji 
pomniejszona o 4,4 kW, 
Pod - moc instalacji oferty badanej pomniejszona o 4,4 kW. 

10. Opis sposobu wyboru wykonawcy zamówienia. 

Wybrany zostanie Wykonawca, którego oferta uzyska najwyższą sumę 
punktów (Pc+Pm) obliczonych według wzorów przedstawionych w 
pkt.9 niniejszego zapytania ofertowego. 
Wybór wykonawcy odbędzie się na podstawie protokołu wyboru. 

11 . Sposób przygotowania, miejsce i termin składania ofert: 

1) Oferty przygotowywane są i składane na koszt Oferentów. 



2) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej. Oferta powinna być 
podpisana przez Wykonawcę lub osobę (osoby) uprawnione do jego 
reprezentacji. 

3) Oferta musi zawierać co najmniej: 
a) datę sporządzenia, 
b) nazwę oraz dane teleadresowe Oferenta 
c) termin ważności nie krótszy niż 60 dni od dnia w którym upływa 
ostateczny termin składania ofert, 
d) opis oferowanej instalacji z uwzględnieniem parametrów 
przedstawionych w pkt. 2.3 niniejszego zapytania ofertowego, 
pozwalający na ocenę czy oferowana maszyna spełnia kryteria 
określone w tym punkcie. 
e) cenę netto 
f) całkowitą moc oferowanej instalacji. 

4) Oferty należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, lub 
przesłać pocztą na adres Ekokanwod Czyszczoń i Półtorak, 28-136 
Nowy Korczyn, ul. Farna 6, bądź pocztą elektroniczną na adres 
ekokanwodinwestycje@gmail.com (skan oferty z podpisem). 

5) Termin składania ofert upływa w dniu 15 września 2020 o godzinie 
12.00. Za datę złożenia uważa się datę wpływu oferty do 
Zamawiającego. 

6) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 września 2020 o godzinie 12.15 w 
siedzibie Zamawiającego.  

7) W trakcie postępowania dotyczącego niniejszego zapytania 
ofertowego, do jego zakończenia rozumianego jako zawarcie umowy z 
Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, wszelkie 
oświadczenia, zapytania, wyjaśnienia, wnioski i zawiadomienia (z 
wyjątkiem oferty i umowy) Zamawiającego lub Oferentów mogą być 
przekazywane drogą elektroniczną, chyba, że Zamawiający w danym 
konkretnym przypadku będzie wymagał zachowania innej formy 
komunikacji. Zamawiający wskazuje następujący adres e-mail do 
komunikacji z Oferentami ekokanwodinwestycje@gmail.com. 

12. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z 
ofertą 

1)  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie 
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 
ofertowego)  



13. Inne istotne warunki postępowania ofertowego. 

1) Złożona oferta wiąże Oferenta przez 60 dni licząc od dnia 
wskazanego w niniejszym zapytaniu ofertowym jako termin składania 
ofert. 

2) Oferentowi, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą 
(otrzyma najwyższą liczbę punktów) zostanie zlecona dostawa i montaż 
instalacji. 

3) Zlecenie na dostawę i montaż instalacji zostanie wystawione w 
terminie 60 dni od dnia w którym upływa termin składania ofert. 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji 
zgodności parametrów technicznych instalacji z wartościami 
zadeklarowanymi w ofercie. Dostawca zobowiązany będzie do 
umożliwienia nieodpłatnego przeprowadzenia w tym zakresie prób w 
siedzibie Zamawiającego przed dokonaniem ostatecznej zapłaty. 
Zapłata za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia, 
zrealizowana będzie po prawidłowym wykonaniu zadania w terminie 14 
dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 
faktury. 

5) Niniejsze zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem 
terminu składania ofert. W takim przypadku zamawiający upubliczni 
informację o zmianie w taki sam sposób w jaki upublicznione zostało 
zapytanie ofertowe podając przy tym datę upublicznienia zmienianego 
zapytania ofertowego a także opis dokonanych zmian. W opisanym 
przypadku Zamawiający przedłuży także termin składania ofert 

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia (zamknięcia) 
postępowania o udzielenie zamówienia bez dokonywania wyboru 
którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podawania przyczyn takiego 
zakończenia postępowania. 

Nowy Korczyn 24 sierpnia 2020  



													 									 					

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr 1/08/2020  

………………………………..

Miejscowość, data 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Wykonawca/pieczęć: 

NIP	.........................................................	
REGON	.........................................................	

W	odpowiedzi	na	zapytanie	ofertowe	nr 1/08/2020 dotyczące dostawy 
i montażu instalacji fotowoltaicznej 

oświadczamy,	że:	

1. akceptujemy	bez	zastrzeżeń	warunki	w	nim	zawarte,	 

2. znajdujemy	się	w	sytuacji	ekonomicznej	i	finansowej	
zapewniającej	terminowe	i	 
zgodne	z	wymaganiami	wykonanie	zamówienia,	 

3. posiadamy	niezbędną	wiedzę	i	doświadczenie	oraz	potencjał	
techniczny,	a	także	 
dysponujemy	osobami	zdolnymi	do	wykonania	Zamówienia,	 

.................................................................................... 
podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy


