OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2 stycznia 2017 r.

1. Zamawiający;
"ABSOLWENT" Teresa Gębarska, ul. Kolejowa 5a, 18-500 Kolno, e-mail: gebarscy1@wp.pl, tel.
508951181
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie (dostawa i montaż) instalacji fotowoltaicznej o mocy
nie mniejszej niż 4,16 kWp.
W zakres usługi wchodzi także dokumentacja projektowa i konstrukcja wsporcza wraz z
montażem – aluminiowa - 1 komplet
Montaż na połaci dachu budynku - kierunek południowo - wschodni.
Parametry instalacji:
- Moc: nie mniej niż 4,16 kWp
- Liczba faz zasilających – 3
- Rodzaj paneli – monokrystaliczne
- liczba paneli - 15
3. Kryteria:





Cena, waga - 70
Okres gwarancji na inwerter, waga – 10
Okres gwarancji na panele, waga – 10
Okres gwarancji na konstrukcję wsporczą wraz z montażem, waga – 10

Opis sposobu przyznawania punktów:
Cena (brutto) – według wzoru matematycznego: P = (N/W) x a, gdzie:
P – punktacja
N – najniższa cena zgłoszona w ofertach
W – cena ocenianej oferty
a – waga czynnika w kryterium (70)
Okres gwarancji na inwerter - według wzoru matematycznego: P = (G/Z) x a, gdzie:
P – punktacja
G – liczba miesięcy gwarancji oferty
Z – liczba miesięcy gwarancji oferty z najdłuższym zgłoszonym przez oferenta okresem gwarancji
a – waga czynnika w kryterium (10)
Okres gwarancji na panele - według wzoru matematycznego: P = (G/Z) x a, gdzie:

P – punktacja
G – liczba miesięcy gwarancji oferty
Z – liczba miesięcy gwarancji oferty z najdłuższym zgłoszonym przez oferenta okresem gwarancji
a – waga czynnika w kryterium (10)
Okres gwarancji na konstrukcję wsporczą wraz z montażem - według wzoru matematycznego: P =
(G/Z) x a, gdzie:
P – punktacja
G – liczba miesięcy gwarancji oferty
Z – liczba miesięcy gwarancji oferty z najdłuższym zgłoszonym przez oferenta okresem gwarancji
a – waga czynnika w kryterium (10)
4. Warunki udziału w postepowaniu:


Posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonał co najmniej jedno zamówienie na wykonanie instalacji fotowoltaicznej o wartości nie
mniejszej niż 20000,00 zł brutto.


Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami,
które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności osobami, które posiadają
odpowiednie kwalifikacje do montażu instalacji fotowoltaicznej.
5. Warunki wykluczenia
Oferta zostanie odrzucona, jeśli:


Zostanie złożona po terminie – termin składania ofert mija 22 grudnia 2017 r. o godz. 24:00,



Nie będzie odpowiadała treści zapytania ofertowego,



W przypadku istnienia powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym,



Wykonawca nie udokumentuje odpowiedniej wiedzy i doświadczenia,



Nie będzie zawierała nazwy i adresu Wykonawcy,



Nie będzie zawierała ceny i informacji o okresach gwarancji wyrażonych w miesiącach lub
latach w odniesieniu do inwertera, paneli oraz konstrukcji wsporczej wraz z montażem,
których dotyczy oferta.

6. Termin składania ofert: 10.01.2018 rok, godzina 24:00.
7. Miejsce składania ofert: "ABSOLWENT" Teresa Gębarska, ul. Kolejowa 5a, 18-500 Kolno.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczona
osobiście przez Wykonawcę.
8. Dodatkowe informacje.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji,
dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty,
maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy itd.
Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką
firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Oferta
powinna zawierać także termin ważności.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczona osobiście
przez Wykonawcę.
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 będzie 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 będzie 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 beneficjenta
lub
2) danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie jest
możliwe wykonanie danego zadania w całości.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub zakończenia postępowania bez
wybory żadnej z ofert bez podania przyczyny.
9. Załączniki:





Opis ogólny budynku,
Zestawienie obciążeń,
Przekrój konstrukcji,
Dane budynku z zapotrzebowaniem na energię

