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Zapytanie ofertowe
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie instalacji fotowoltaicznej o
mocy 49,84 kWp nad istniejącymi stawami betonowymi oraz przebudowę zasilania i układu
pomiarowego w Ośrodku Hodowli Ryb w Gatce.
1) Opis przedmiotu zamówienia:
W zakres zadania wchodzi:
1/ Zaprojektowanie instalacji 2/ montaż konstrukcji wsporczej, 3/ montaż profli
aluminiowych HDC, 4/ montaż modułów fotowoltaicznych, 4/ przebudowa zasilania i układu
pomiarowego zgodnie z warunkami Energa Operator nr P/17/064324, 5/ uruchomienie.
Szczegółowe wymagania stawiane poszczególnym głównym komponentom systemów
przedstawiono w zał. nr 1.
Konstrukcja instalacji fotowoltaicznej musi umożliwić prawidłową obsługę stawów
hodowlanych.
1.1)
Warunki udziału w postępowaniu:
I. Wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie roboty
budowlanej odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym
przedmiot zamówienia, tj. wykonanie co najmniej jednej robotę polegającą na
zaprojektowaniu i budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 38kWp,
przyłączonej do sieci elektroenergetycznej, potwierdzone załączonym do oferty co najmniej
jednym listem referencyjnym z ostatnich pięciu lat.
II.

Wymaga się, aby Wykonawca dysponował osobami uprawnionymi (posiadającymi
uprawnienia wykonawcze oraz projektowe) do sprawowania funkcji:
1.
projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej - posiadającego uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
2.
projektanta branży elektrycznej – posiadającego uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych.
3.
Doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub projektanta min. 2 lata
III. Budowa instalacji łączącej elektrownię fotowoltaiczną z siecią elektroenergetyczną
powinna zostać wykonana przez uprawnionego instalatora. Wykonawca wykaże, że
posiada odpowiednie kwalifkacje pozwalające na montaż źródeł wytwórczych tj.:
• ważny certyfkat Urzędu Dozoru Technicznego potwierdzający kwalifkacje do instalowania
odnawialnych źródeł energii

(art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) oraz,
• ważne świadectwo kwalifkacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci w zakresie dozoru i w zakresie eksploatacji dla urządzeń i sieci o napięciu
20kV
Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w
realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.).
IV. Przed złożeniem ofert wymagana jest wizja lokalna miejsca montażu instalacji
fotowoltaicznej. Wizję lokalną można przeprowadzić w dni robocze od godz. 8 do 14 po
wcześniejszym zaanonsowaniu wizyty u Zamawiającego.
1.2) Termin realizacji zadania:
- od 8 do 15 tygodni od daty zawarcia umowy z wykonawcą.
2) Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące
kryteria:
1. Najniższa cena neto - 60
2. Termin realizacji zadania- najkrótszy czas realizacji zadania - wymagany zakres od 8 do 15
tyg.(w tygodniach) od daty zawarcia umowy z wykonawcą - 20
3. Warunki serwisu - najkrótszy czas usunięcia awarii - wymagany zakres od 2 do 24 godz. (w
godzinach) – 20
3/ Opis sposobu przyznawania punktacji:
1. Najniższa cena neto - 60 według wzoru
Najniższa cena neto oferty/cena neto oferty ocenianej x 100 x 60 = ilość punktów
2. Czas realizacji zadania- najkrótszy czas realizacji zadania (w tygodniach) od daty zawarcia
umowy z wykonawcą - 20 według wzoru:
Najkrótszy czas realizacji zadania w podanym zakresie (w tygodniach)/czas realizacji zadania
oferty badanej (w tygodniach) x 100 x 20 = ilość punktów
3. Najkrótszy czas usunięcia awarii w podanym zakresie (w godzinach) /czas usunięcia awarii
(w godzinach) oferty ocenianej*100*20 = ilość punktów.
Brak odpowiedzi w jednostkach czasowych skutkuje przyznaniem 0 pkt.
Uzyskane wyniki powyższych wyliczeń są zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
Cena oferty w walutach obcych jest przeliczana na PLN według kursu sprzedaży NBP z dnia
wystawienia oferty.
Jeżeli oferenci uzyskają tę samą liczbę - sumę punktów wszystkich kryterium ocen, wyżej w
rankingu będzie ten podmiot, który wskazał niższą cenę.
4.1) Miejsce składania ofert
Akceptowalne sposoby składania ofert: Oferty mogą zostać:

- przesłane na adres: Ośrodek Hodowli Ryb Tomasz Kruse, Gatka 14, 77-200 Miastko listem poleconym lub pocztą kurierską,
- przesłane drogą elektroniczną na adres mailowy: kruse@pstragi.pomorskie.pl
4.2) Termin składania ofert upływa w dniu: 31.12.2018 r.
5) Przesłanki odrzucenia oferty:
Odrzuceniu podlegają oferty:
- których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
- złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań
osobowych lub kapitałowych. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między benefcjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu benefcjenta (zamawiającego) lub osobami wykonującymi w imieniu
benefcjenta (zamawiającego) czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
4) 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;
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
- które zostały złożone po wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminie na składanie
ofert.
6) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
- Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych.
7) złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
- dane identyfkujące oferenta (nazwę i adres),
- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opis
przedmiotu zamówienia),
- wszystkie dane wymagane w przedstawionych kryteriach oceny ofert (pkt. 2):
 wartość oferty (neto oraz bruto),
 termin/czas (w tygodniach) realizacji zamówienia od momentu podpisania umowy z
Zamawiającym,
- Oferty muszą również zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub
osoby uprawnionej do występowania w jego mieniu W przypadku wersji elektronicznej za
wystarczające uważa się podanie imienia i nazwiska osoby występującej w imieniu oferenta
(sporządzającej ofertę). Za datę sporządzenia dokumentu – uznaje się datę wysłania oferty
drogą elektroniczną.

Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Oferta może zawierać
inne dodatkowe informacje.
8) Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania:
Umowa zawarta z wybranym wykonawcą może być zmieniona, jeżeli zmiana ta nie
spowoduje zmniejszenia albo zwiększenia zakresu świadczenia.
Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zmniejszenie zakresu
świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania danego zadania
wykonanie części prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne.
Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zwiększenie zakresu
świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania danego zadania jest
niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym zadaniem, a
konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie:
1)
tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla
benefcjenta lub
2)
danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych
prac nie jest możliwe wykonanie danego zadania w całości.
Uwaga:
Postępowanie może zostać unieważnione w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch
ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.
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