Biała Podlaska,
Podlaska 06.03.2018
Przedsiębiorstwo
biorstwo Budowlane
Handlu i Usług „R-BUD”
”
Sp. z o.o.
21-500 Biała Podlaska
ul. Gabriela Narutowicza 22

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacjąą projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020,
2014 2020, w ramach Działania 4.2 Produkcja energii z
OZE w przedsiębiorstwach,
biorstwach, Oś
O priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, projektu
pn. „„Instalacja fotowoltaiczna
oltaiczna w firmie Przedsiębiorstwo
Przedsi biorstwo Budowlane Handlu i Usług
Us
„RBUD”SPÓŁKA
KA Z OGRANICZONĄ
OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”" zwracamy się
si z prośbą
o przedstawienie oferty na:
Dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej (PV) o mocy minimalnej 17,82
kWp

wraz

z systemem

zarz
zarządzania

wykorzystującym
cym

technologię

informacyjno

-

komunikacyjną (TIK) w miejscowość
miejscowo Biała Podlaska przy ul. Reymonta 3.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
ZAMAWIAJ
Przedsiębiorstwo
biorstwo Budowlane Handlu i Usług
Us
„R-BUD”Sp. z o.o.
21-500 Biała Podlaska
ul. Gabriela Narutowicza 22
NIP 5371000103
REGON 030107855
OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ
SI Z OFERENTAMI
Imię i nazwisko Anna Romaniuk
Telefon 605 596 200
adres e-mail: pbhu@interia.pl

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie udzielane będzie
ędzie w trybie postępowania
post powania ofertowego zgodnie z zasadą
zasad
konkurencyjności.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia dotyczy kompleksowej usługi
us
dostarczenia, montażu
monta i uruchomienia
instalacji PV wraz z systemem zarządzania
zarz
wykorzystującym TIK. Instalacja ta będzie
b
składać się z następujących
cych elementów
element (minimalny zakres):

Moduły fotowoltaiczne
Konstrukcja wsporcza
Falownik
Okablowanie DC
Rozdzielnica DC
Rozdzielnica AC
Instalacja uziemiająca
Okablowanie AC
TIK - Monitoring i urządzenia
dzenia do zarządzania
zarz
energią

66
19
3
230
3
3
3
1
1

szt.
kpl.
szt.
mb
szt.
szt.
szt.
kpl.
kpl.

Przedmiot zamówienia uwzględnia
uwzgl
takżee wykonanie przez Wykonawcę niezbędnej (dla
potrzeb wykonania zamówienia a takżee uruchomienia instalacji) dokumentacji
technicznej w tym projektu technicznego.
WYKAZ KODÓW CPV:
•

09 331 200-00 Słoneczne moduły fotoelektryczne

•

09 332 000-55 Instalacje słoneczne

•

45 000 000-00 Roboty instalacyjne w budynkach

•

45 223 810-77 Konstrukcje gotowe

•

45 261 215-44 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

•

45 310 000-33 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

•

45 311 200-22 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

•

45 311 100-11 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

•

45 315 100-9 Instalacyjne
jne roboty elektrotechniczne

•

45 315 300-11 Instalacje zasilania elektrycznego.

PARAMETRY INSTALACJI:
Minimalna moc
oc generatora PV: 17,82 kWp;
Powierzchnia (maksymalna) : 107,9 m²,
Struktura instalacji (która stanowi także
tak założenia dla wyliczenia produktywności)
produktywno
–
minimalne parametry
Dane klimatyczne
Rodzaj instalacji

LUBLIN RADAWIEC
3D, Podłączona
czona do sieci instalacja

fotowoltaiczna (PV)
Generator PV 1
Nachylenie
Orientacja
Rodzaj montażu
Powierzchnia generatora PV

51°
Wschód 106°
Równolegle z dachem
49,1
m²

Generator PV 2
Nachylenie
Orientacja
Rodzaj montażu
Powierzchnia generatora PV

31°
Południe 196°
Równolegle z dachem
58,9
m²

MINIMALNE REZULTATY
Energia wyprodukowana przez system PV (sieć
(sie AC)
Spec. uzysk roczny
Stosunek wydajności (PR)
Obliczenie strat przez zacienienie

17 020
955,10
83,0
4,7

kWh
kWh/kWp
%
%

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (Minimalne parametry):

I.
•
•
•
•
•

MODUŁY
Y FOTOWOLTAICZNE (Minimalne parametry)

Ilość: 66
Fabrycznie nowe
Żywotność paneli PV minimum 25 lat.
Minimalna gwarancja na produkt oferowana przez producenta obejmująca
obejmuj
wszelkie
wady ukryte (uniemożliwiające
(uniemoż
ce prawidłowe funkcjonowanie ogniwa) produktu
wynosząca
ca min 10 lat.
Minimalna gwarancja producenta
producent na uzysk mocy:
o 10 lat gwarancji na min. 90% sprawności
sprawno ci minimalnej oraz 25 lat gwarancji na
min 80% sprawności
sprawno nominalnej,
o Typ gwarancji dotyczącej
dotycz
utraty mocy –liniowa
liniowa gwarancja spadku mocy

Minimalne dane
ane elektryczne
Typ ogniwa
Tylko falownik transformatorowy
Liczba ogniw
Liczba diod by-pass

Si polikrystaliczny
Nie
60
3

II.

FALOWNIK – minimalne wymagania

Fabrycznie nowy
Wymagany okres gwarancji na wady ukryte minimum 10 lat.

Falownik 1
1 szt
Dane elektryczne (minimalne)
Minimalna moc
oc znamionowa DC
Minimalna moc
oc znamionowa prądu
prą AC
Maksymalny pobór
obór w trybie czuwania

7,65
7,5
15

kW
kW
W

5,12
4,6
10

kW
kW
W

Falownik 2
2 szt
Dane elektryczne
Minimalna moc
oc znamionowa DC
Minimalna moc
oc znamionowa prądu
prą AC
Maksymalny pobór
obór w trybie czuwania

Inne minimalne wymagania:
• Inwertery powinny posiadać
posiada zabezpieczenie odcinające napięcie
ęcie przy braku
obecności
ci sieci zasilającej
zasilają
• Inwertery powinny umożliwiać
umo
komunikację np. wykorzystując
wykorzystuj
media
bezprzewodowe Bluetooth, Wifi albo przewodowe
• Inwertery powinny posiadać
posiada minimum IP65 – dla urządzeń montowanych na
zewnątrz
trz budynku, minimum IP21 dla urządzeń
urz
montowanych wewnątrz
wewn
budynku
• Naturalny lub wymuszony typ chłodzenia – przy wymuszonym typie chłodzenia
głośność pracy nie może
mo przekraczać wartości dźwięku
ku dopuszczalnych dla
danych pomieszczeńń użytkowych
użytkowych gdzie jest zamontowany falownik
III.

SYSTEM MONTAŻOWY
MONTAŻ
– minimalne wymagania

Dachowy –19 kompletów. Montaż
Monta , równolegle z dachem
Specjalistyczna konstrukcja mocująca
mocuj ca moduły do dachu o wysokiej wytrzymałości,
wytrzymało
wykonana z
aluminium i stali nierdzewnej.
Wymagany minimalny okres gwarancji na montaż
monta – 3 lata
Wymagany minimalny okres gwarancji
gwa
na konstrukcję (na występowanie
powanie wad ukrytych) - 10 lat
IV.

OKABLOWANIE DC – (minimum) 230 mb

V.

ROZDZIELNICA DC – (minimum) 3 szt.

VI.

ROZDZIELNICA AC – (minimum) 3 szt.

VII.

INSTALACJA UZIEMIAJĄCA
UZIEMIAJ
– (minimum) 3 szt.

VIII. OKABLOWANIE AC – modułów do falownika i z falownika do sieci elektryczne .
Ogólne minimalne wymagania dla okablowania:
• kable giętkie
tkie powinny być
by wykonane z miedzi, przeznaczone do instalacji
• kable powinny byćć odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne

IX.
TECHNOLOGIA TiK
Minimalne wymagania:
Instalacja objęta
ta monitoringiem on-line
on
w zakresie ilości
ci wyprodukowanej energii oraz
wizualizacji pracy instalacji.
a) moduł komunikacyjny, współpracujący
współpracuj
z urządzeniami różnych
nych producentów
b) analiza pracy systemu PV, która poprzez dedykowany program
progr lub
odpowiednią stronę internetową dostarczy użytkownikowi
ytkownikowi informacji na temat:
o ilości
ci wyprodukowanej energii w danym okresie,
o danych historycznych dotyczących
dotycz
produkcji energii,
o wykrytych wad i usterek
o elektrycznych parametrów pracy systemu.
c) dynamiczne zarządzanie
ądzanie uzyskami –w razie potrzeby możliwość
żliwość redukcji mocy
połączonych
czonych inwerterów.
Pozostałe informacje:
•

•
•
•
•
•

Załącznikiem
cznikiem do zapytania jest „Wyciąg
„Wyci g z dokumentacji technicznej dla
projektu”. Jest to projekt wstępny
wst
stworzony na potrzeby aplikowania
apliko
o
dofinansowanie i wszelkie wskazane w nim dane i parametry należy traktować
jako przykładowe. Podane nazwy własne urządzeń także
takż nie stanowią
wytycznych ani sugestii do ich faktycznego zaoferowania. Załączony
Załączony do zapytania
„Wyciągg z dokumentacji technicznej
technicznej dla projektu” nie stanowi więc
wi wytycznych i
wymagań a jedynie może
mo
stanowić dokumentacje poglądową.
poglą
Wszelkie
wymagania dotyczące
ące
ce przedmiotu zamówienia zostały określone
okre
w niniejszym
zapytaniu a parametry urządzeń
urz
należy traktować jako parametry minimalne.
min
Przedmiot zamówienia musi zostać
zosta wykonany zgodnie z punktem „Opis przedmiotu
zamówienia”
Zakres oferty musi obejmować
obejmowa wszelkie koszty związane
zane z realizacją zamówienia.
Wykonawca zobowiązuje się
si do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z
zatwierdzoną dokumentacją
dokumentacj techniczną i polskimi normami oraz aktualnym stanem
wiedzy technicznej.
Instalacja w obiekcie musi zostać
zosta wykonana zgodnie z kryteriami oceny możliwości
mo
przyłączania
czania oraz wymaganiami technicznymi dla instalacji przyłączanych
przył
przyłą
do sieci
dystrybucyjnej
trybucyjnej niskiego napięcia
napi cia Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD).
Zastosowane blokady uniemożliwiają
uniemo
współpracę źródła
ródła wytwórczego z siecią
sieci EOP w
przypadku zaniku napięcia
napi
z tej sieci (instalacja źródła
ródła wytwórczego zostanie
automatycznie odłączona
ączona od sieci EOP).

•
•
•

Instalacja musi spełniać warunki techniczne i eksploatacyjne określone
okreś
w Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej lub innym dokumencie wskazanym przez
właściwego OSD.
Wykonawca zobowiązuje się
si do zapewnienie serwisu w przypadku awarii
awar do 3 dni
roboczych.
Montaż instalacji musi zostać
zosta dokonany przez uprawnionego instalatora, który
zagwarantuje poprawny montaż
monta
oraz spełnienie wymogów dotyczących
dotycz
bezpieczeństwa
stwa pracy instalacji w obiekcie i sieci elektroenergetycznej. Przez
uprawnionego instalatora rozumie się
si osobę posiadającą:
o ważny
ny certyfikat potwierdzający
potwierdzaj cy kwalifikacje do instalowania odnawialnych
źródeł
ródeł energii (art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) lub,
ważne świadectwo
wiadectwo kwalifikacyjne uprawniające
uprawniaj ce do zajmowania
zajmowani
się
eksploatacjąą urządzeń,
urzą
instalacji i sieci lub,
o uprawnienia budowlane w specjalności
specjalno ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Planowany termin wykonania zamówienia (realizacji umowy): do 30 czerwca 2018
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
POST POWANIU Z OPISEM ICH SPEŁNIENIA:
1. Wykonawcy ubiegający
cy się o zamówienie muszą spełniać niżej
ej wymienione warunki
udziału w postępowaniu:
a) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności
działalno lub czynności
ci objętych
obję
przedmiotem
zamówienia,
b) Oferent musi posiadaćć niezbędną
niezb
wiedzę i doświadczenie
wiadczenie w wykonywaniu podobnych
prac, w tym:
• Oferent musi wykazać, żee w okresie ostatnich 4 lat, liczonych przed terminem składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
wadzenia działalności
działalno
jest krótszy – w tym okresie, wykonał
minimum 2 podobne prace (zgodne co do rodzaju z przedmiotem zamówienia). Przez
podobne prace należyy rozumieć wykonanie prac z zakresu budowy instalacji fotowoltaicznej.
Łączna
czna moc wykonanych instalacji
ins
(dowolna ilość) nie może być mniejsza aniżeli
ani
36 kW
(musi być większa bądź równa).
równa)
c) dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu
zamówienia przez co należy
ży rozumieć
rozumie to, że montaż instalacji musi zostać dokonany przez
uprawnionego instalatora, który zagwarantuje poprawny montaż
monta oraz spełnienie wymogów
dotyczących bezpieczeństwa
stwa pracy instalacji w obiekcie i sieci elektroenergetycznej. Przez
uprawnionego instalatora rozumie się
si osobę posiadającą:
• ważny certyfikat potwierdzają
otwierdzający
cy kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii
(art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) lub,
• ważne świadectwo
wiadectwo kwalifikacyjne uprawniające
uprawniaj
do zajmowania się eksploatacją
eksploatacj urządzeń,
instalacji i sieci lub,
• uprawnienia
nienia budowlane w specjalności
specjalno ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
urz
elektrycznych i elektroenergetycznych.
d) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
zapewniaj cej wykonanie przedmiotu
zamówienia:

• w tym wymagane jest oświadczenie
oś
Wykonawcy, żee nie toczy się
si wobec niego
postępowanie
powanie likwidacyjne oraz upadłościowe.
upadło
Na potwierdzenie spełnienia warunków z punktów: a) – d) wykonawca zobowiązany
zobowi
jest
wypełnić oświadczenie
wiadczenie zawarte w załączniku
zał
nr 1- Formularz ofertowy.
e) OC w zakresie działalności
ści związanej
zwi
z projektem
Wykonawca powinien posiadać
posiada ważne
ne ubezpieczenie od odpowiedzialności
odpowiedzialno
cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności
działalno związanej
zanej z przedmiotem zamówienia - OC Wykonawcy
na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy
cy złotych). Wykonawca
zobowiązuje się do utrzymania sumy gwarancyjnej polisy Odpowiedzialności
Odpowiedzialno
Cywilnej na
poziomie nie niższym niż 1000 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) do dnia zakończenia
zako
realizacji przedmiotu zamówienia. Warunek uznany zostanie
zostanie za spełniony wówczas, gdy
Wykonawca wykaże się w dacie składania oferty posiadaniem ważnego
wa nego ubezpieczenia od
odpowiedzialności
ci cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
działalno
związanej
ązanej z przedmiotem
zamówienia - OC Wykonawcy
awcy na kwotę
kwot nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy
złotych) oraz zobowiążee się w dacie składania oferty do utrzymania ważności
wa
w/w
ubezpieczenia na poziomie nie niższym
ni
niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) do
dnia zakończenia
czenia realizacji przedmiotu zamówienia.
Na potwierdzenie spełnienia warunku z punktu e) wykonawca zobowiązany
zobowiązany jest złożyć
zło
wraz
z ofertą:
• kopię ważnej
nej polisy lub inny ważny
wa
dokument potwierdzający, żee Oferent jest ubezpieczony
od odpowiedzialności
ci cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności
działalno
działalnoś
związanej z
przedmiotem zamówienia (OC Wykonawcy) na kwotę
kwot nie 1000 000,00 zł (słownie: sto tysięcy
złotych). Kopie przedstawianych dokumentów winny być
by potwierdzone za zgodność
zgodno z
oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione.
• oświadczenie według załącznika
ącznika nr 1 o utrzymywaniu sumy gwarancyjnej polisy, o której
mowa powyżej w wysokości
ści nie mniejszej niż
ni 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) do
dnia zakończenia
czenia realizacji przedmiotu zamówienia - w przypadku wyboru tego Wykonawcy.
W przypadku podania sumy ubezpieczenia w walucie innej niż PLN, kwota ta zostanie
przeliczona na PLN według średniego
redniego kursu danej waluty opublikowanego przez Narodowy
Bank Polski z dnia upublicznienia niniejszego zapytania ofertowego.
Składane przez Oferenta dokumenty powinny mieć
mie formę oryginału lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność
ść z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania
Oferenta.
Warunkami koniecznymi do udziału Oferenta w postępowaniu
post powaniu wyboru jest przedstawienie
wszystkich niezbędnych
dnych informacji wyszczególnionych
wyszczególnionych w punkcie. „Opis sposobu
przygotowania oferty ” oraz w pozostałej części
cz
zapytania ofertowego.
Ofertę stanowi załącznik
cznik nr 1 – formularz ofertowy. Do oferty należy
ży dołączyć
doł
dokumenty
wymienione w pkt. 1 e) powyżej.
powyż
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Ofertę stanowi załącznik
cznik nr 1 – Formularz ofertowy zawierający
ący m.in. następujące
nast
informacje:
• pełną nazwę,, adres lub siedzibę
siedzib Oferenta,
• cenę netto, cenę brutto, wysokość
wysoko podatku VAT
• termin ważności
ci oferty (wymagany minimum 90 dni),

•termin wykonania zamówienia uwzględniający
uwzgl
cy zapis w punkcie „Termin wykonania
zamówienia” zapytania ofertowego
• okresy gwarancji (wymagane okresy gwarancji zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia)
• oświadczenie
wiadczenie Oferenta o braku powiązań
powi
osobowych i kapitałowych z Zamawiającym
Zamawiaj
• oświadczenie
wiadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
post powaniu zgodnie z opisem wraz z
podaniem wymaganych informacji w tym o zrealizowanych dostawach podobnych
• potwierdzenie spełnienia parametrów technicznych wymaganych dla oferowanego
przedmiotu zamówienia
wienia (zakres prac zgodny z opisem przedmiotu zamówienia,)
• oświadczenie
wiadczenie o utrzymywaniu sumy gwarancyjnej polisy, o której mowa powyżej
powy
w
wysokości nie mniejszej niż 100
10 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) do dnia zakończenia
zako
realizacji przedmiotu zamówienia
amówienia - w przypadku wyboru Wykonawcy.
Do oferty należy dołączyćć kopię
kopi ważnej polisy lub inny ważny
ny dokument potwierdzający,
potwierdzaj
że
Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności
odpowiedzialno ci cywilnej, w zakresie prowadzonej
działalności związanej
zanej z przedmiotem zamówienia
zamówien (OC Wykonawcy)
konawcy) na kwotę
kwot nie mniejszą
100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy
tysi
złotych);; Kopie przedstawianych dokumentów winny być
by
potwierdzone za zgodność
ść z oryginałem przez osobę
osob lub osoby uprawnione
Do oferty wymagane jest załączenie
załą
wszystkich dokumentów
w wymienionych w niniejszym
punkcie.
Oferta musi być opatrzona datą
dat i podpisana przez osobę lub osoby upoważnione
upowa
do
reprezentowania Oferenta.
Cena musi uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności
czynno ci oraz zawierać
zawiera wszelkie
koszty związane z realizacją zamówienia.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
cz ciowych lub wariantowych tzn. złożona
zło
ofertowa
musi obejmować cały zakres prac, objętych
obj tych niniejszym zapytaniem ofertowym. Złożenie
Zło
oferty częściowej
ciowej lub wariantowej powoduje jej wykluczenie z udziału w postępowaniu.
pos
PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z POSTEPOWANIA:
POSTEPOWANIA
Z postępowania Zamawiający
ący wykluczy podmioty powiązane
powi zane osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym. Przez powiązania
ązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
się wzajemne powiązania
powi
między
dzy beneficjentem lub osobami
os
upoważnionymi do zaciągania
gania zobowiązań
zobowi
w imieniu
beneficjenta lub osobami wykonującymi
wykonuj cymi w imieniu beneficjenta czynności
czynno
związane z
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
wykonawc , 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 zarządzają
zarz dzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku
zku małżeńskim,
mał
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa
stwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Na potwierdzenie braku przesłanki wykluczenie z postępowania
post powania wykonawca zobowiązany
zobowi
jest przedłożyć oświadczenie
wiadczenie zawarte w załączniku
zał czniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

TERMIN ZWIĄZANIA
ZANIA OFERTĄ:
OFERT
Wykonawca pozostaje związany
ązany ofertą
ofert przez okres 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się
si wraz
z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega
ega sobie prawo do wystąpienia
wyst
o przedłużenie
enie terminu związania
zwi
ofertą.
TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA
ŻENIA OFERTY:
Oferty przygotowane zgodnie z opisem należy
nale składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
20.03.2018r.
w formie elektronicznej (skan oferty przygotowanej
przygotowanej zgodnie z opisem podpisany przez osobę
osob
uprawnioną do reprezentacji) na adres pbhu@interia.pl
lub
Osobiście w siedzibie PBHiU „R-BUD”Sp.
„R
z o.o. 21-500
500 Biała Podlaska ul. Gabriela
Narutowicza 22
lub
pocztą na adres siedziby PBHiU „R-BUD”Sp.
„R
z o.o. 21-500
500 Biała Podlaska ul. Gabriela
Narutowicza 22
do godziny 15.00.
Złożenie
enie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli
je eli kompletna oferta wpłynie do
Zamawiającego
cego lub na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie
dresie w terminie określonym
okre
w
niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.
KRYTERIA OCENY OFERTY I OPIS SPOSOBU ICH OBLICZANIA:
I.
II.

Łączna
czna Cena netto przedmiotu zamówienia – 60%
Długość
ść okresu gwarancji (na wady ukryte)
ukryte) na ogniwa fotowoltaiczne 10%
Dotyczy okresu gwarancji na występowanie
wyst powanie wad ukrytych (ponad minimalny
wymagany określony
ślony
lony dla ogniwa fotowoltaicznego jako 10 lat (120 miesięcy)).
miesi
Okres dodatkowej gwarancji musi stanowić
stanowi gwarancję producenta. Okres ten
te musi
być wyrażony
ony w pełnych miesiącach.
miesi
W przypadku niezaoferowania urządzeń
urz
o dłuższej
szej gwarancji ponad wymagane
120 miesięcy,
cy, oferta otrzyma 0 punktów w zakresie kryterium okres gwarancji (na
wady ukryte) na ogniwa fotowoltaiczne.
III.
Długość
ść okresu gwarancji na falownik – 10%
Dotyczy okresu gwarancji (rozszerzonej) na występowanie
wyst powanie wad ukrytych (ponad
minimalny wymagany określony
okre lony dla falownika jako 10 lat (120 miesięcy)).
miesi
Okres
ten musi być wyrażony
wyraż
w pełnych miesiącach.
W przypadku niezaoferowania dodatkowej gwarancji ponad wymagane 120
miesiące,
ce, oferta otrzyma 0 punktów w zakresie kryterium okres gwarancji na
falownik.
IV.
Długość
ść okresu gwarancji na konstrukcję
konstrukcj – 10%
Dotyczy okresu gwarancji na występowanie
wyst powanie wad ukrytych (ponad minimalny
wymagany określony
ślony dla konstrukcji jako 10 lat (120 miesięcy)).
miesięcy)). Okres ten musi
być wyrażony
ony w pełnych miesiącach.
miesi

W przypadku niezaoferowania dłuższego
dłu szego okresu gwarancji ponad wymagane 120
miesięcy,
cy, oferta otrzyma 0 punktów w zakresie kryterium okres dodatkowej
gwarancji
rancji na konstrukcję.
konstrukcj
V.
Długość
ść okres gwarancji na montaż
monta – 10%
Dotyczy okresu gwarancji na montaż
monta (ponad minimalny wymagany określony
okre
dla
konstrukcji jako 3 lat (36 miesięcy)).
miesi
Okres ten musi byćć wyrażony
wyra
w pełnych
miesiącach.
W przypadku niezaoferowania
niezaoferow
dłuższego
szego okresu gwarancji ponad wymagane 36
miesiące,
ce, oferta otrzyma 0 punktów w zakresie kryterium okres dodatkowej
gwarancji na montaż.
montaż
Zamawiający
cy dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej
osi
ętej liczby punktów
wyliczonych w oparciu o powyższe
powy
kryteria i ich ustaloną wagę.
ę. Ilości
Ilo
punktów za
poszczególne kryteria po zsumowaniu będą
b
stanowić końcową ilość punktów przyznaną
przyznan danej
ofercie. Za najkorzystniejsząą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą
najwy
najwyż
końcową ilość
punktów.
Zaproponowana przez Wykonawcę
Wykonawc łączna cena powinna zostać w ofercie podana jako cena
brutto oraz z rozbiciem na cenę
cen netto i podatek VAT, wyrażona
ona w PLN. W przypadku
wskazania w ofercie ceny w walucie innej niż
ni PLN, cena ta zostanie przeliczona na PLN
według średniego kursu danej
anej waluty opublikowanego przez Narodowy Bank Polski z dnia
publikacji niniejszego zapytania ofertowego.
Cena oferty (zarówno cena brutto, jak i cena netto) powinna zawierać
zawiera wszystkie koszty
niezbędne
dne dla wykonania Przedmiotu Zamówienia. Dla zapewnienia równouprawnienia
oferentów krajowych oraz zagranicznych ceną
cen podlegającą ocenie jako kryterium oceny
oferty będzie łączna
czna cena netto (bez podatku VAT) określona
okre lona w ofercie, wyrażona
wyra
w PLN (w
tym w razie konieczności
ci po przeliczeniu ceny wykazanej w walucie obcej według zasad
opisanych powyżej).
ej). Przy dokonywaniu kalkulacji ceny należy
nale wziąć
ąć pod uwagę
uwag wszystkie
elementy składającą się na wykonanie Przedmiotu Zamówienia.
Kryterium I
Punkty za kryterium I „Cena” zostan
zostaną przyznane za łączną cenę netto określoną
okre
w ofercie,
według następującego wzoru:
C = ( Cmin / Cof.) x 60
gdzie:
C – ilość punktów za łączną
ł
cenę netto przyznanych danej ofercie
Cmin – najniższa
sza łączna
łą
cena netto spośród wszystkich złożonych
żonych ofert
Cof. – zaoferowana łączna
ł
cena netto danej oferty
Kryterium II
Punkty za kryterium II Długość
Długo
okresu gwarancji (na wady ukryte) na ogniwa
fotowoltaiczne
Punktacja w ramach kryterium dotyczy gwarancji udzielanej przez producenta ogniw
fotowoltaicznych.

•
•
•
•

Gwarancja nie dłuższa
ższa niż
ni 10 lat (120 miesięcy) – 0 pkt
Gwarancja dłuższa
sza niż
ni 10 lat (120 miesięcy) i nie dłuższa niżż 11 lat (132 miesiące)
miesi
– 3 pkt
Gwarancja dłuższa
sza niż
ni 11 lat (131 miesięcy) i krótsza niż 12 lat (144 miesiące)
miesi
–6
pkt
Gwarancja równa bądź
bą dłuższa niż 12 lat (144 miesiące) – 10 pkt

Kryterium III
Punkty za kryterium III Długość
Długo okresu gwarancji na falowniki
Punktacja w ramach kryterium długość
długo okresu ponad minimalny wymagany określony
okre
dla
falownika jako 10 lat (120 miesięcy):
miesi
• Gwarancja nie dłuższa
ższa niż
ni 10 lat (120 miesięcy) – 0 pkt
• Gwarancja dłuższa
sza niż
ni 10 lat (120 miesięcy) i nie dłuższa niżż 12 lat (144 miesiące)
miesi
– 3 pkt
• Gwarancja dłuższa
sza niż
ni 12 lat (144 miesięcy) i krótsza niż 15 lat (180 miesięcy)
miesi
–6
pkt
• Gwarancja równa bądź
bą dłuższa niż 15 lat (160 miesiące) – 10 pkt
Kryterium IV
Punkty
unkty za kryterium IV Długość
Długo okresu gwarancji na konstrukcję
Punktacja w ramach kryterium dotyczy gwarancji udzielanej na konstrukcję
konstrukcj w zakresie
występowania
powania wad ukrytych.
• Gwarancja nie dłuższa
ższa niż
ni 10 lat (120 miesięcy) – 0 pkt
• Gwarancja dłuższa
sza niż
ni 10 lat (120 miesięcy) i nie dłuższa niżż 12 lat (144 miesiące)
miesi
– 3 pkt
• Gwarancja dłuższa
sza niż
ni 12 lat (144 miesięcy) i krótsza niż 15 lat (180 miesięcy)
miesi
–6
pkt
• Gwarancja równa bądź
bą dłuższa niż 15 lat (160 miesiące) – 10 pkt
Kryterium V
Punkty za kryterium V Długo
ługość okresu gwarancji na montaż
Punktacja w ramach kryterium dotyczy gwarancji udzielanej na konstrukcję
konstrukcj w zakresie
występowania
powania wad ukrytych.
• Gwarancja nie dłuższa
ższa niż
ni 3 lata (36 miesięcy) – 0 pkt
• Gwarancja dłuższa
sza niż
ni 3 lata (36 miesięcy) i nie dłuższa niż 5 lat (60 miesięcy)
miesi
–3
pkt
• Gwarancja dłuższa
sza niż
ni 5 lat (60 miesięcy) i krótsza niż 8 lat (96 miesięcy)
miesi
– 6 pkt
• Gwarancja równa bądź
bą dłuższa niż 8 lat (96 miesięcy) – 10 pkt
Punkty Łącznie
cznie = Kryterium I + Kryterium II + Kryterium III + Kryterium IV +
Kryterium V
Ilości
ci punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą
b
stanowi końcową ilość
stanowić
punktów przyznaną danej ofercie. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska
najwyższą końcową ilość punktów.

