TERRA TECH sp. z o.o.
ul. Tracka 8
10-365 Olsztyn

Olsztyn, 23.09.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

I.

INFORMACJE OGÓLNE

Firma TERRA TECH zwraca się z zapytaniem do złożenia oferty na wykonanie instalacji
fotowoltaicznej o mocy 39,78kW na dachach budynków położonych Olsztynie przy ul. Trackiej 8.
Postępowanie prowadzone jest w trybie konkurencyjności.
Nazwa i adres Zamawiającego:
TERRA TECH sp. z o.o.
ul. Tracka 8
10-365 Olsztyn

II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na zakupie i montażu instalacji
fotowoltaicznej o łącznej mocy 39,78 kW składającej się z :
a) Paneli fotowoltaicznych o mocy 260W -153 szt.
b) Inwerterów - 4szt

Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
45000000-7
45261000-4
45261215-4
09331200-0

Roboty budowlane
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
Słoneczne moduły fotoelektryczne

2. Parametry zamówienia
Szczegółowy zakres prac oraz dokumentacja projektowa dostępne są do wglądu w
siedzibie firmy TERRA TECH sp. z o.o., ul. Tracka 8, 10-365 Olsztyn.

Wszystkie urządzenia wskazane w dokumentacji technicznej są przykładowe, a odwołanie
do nich ma na celu poinformowanie wykonawcy o standardzie zastosowanych urządzeń.
Podane w tekście, na rysunkach oraz obliczeniach nazwy materiałów należy czytać łącznie
z uzupełnieniem: „ ……………………. lub równoważne ”.
Sprzęt oraz urządzenia przedstawione przez wykonawcę muszą gwarantować, co najmniej
takie same parametry.

III.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
a) Rozpoczęcie robót:

najpóźniej do 01.11.2016

b) Termin zakończenia robót:

30.03.2017

c) Termin rozliczenia prac wraz z odbiorem w Zakładzie Energetycznym: 10.04.2017

IV.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a) Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń
b) Wykażą doświadczenie w realizacji co najmniej 1 instalacji PV dofinansowanych przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie
c) dysponują osobami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie odpowiednie do
funkcji, jakie zostaną im powierzone przy realizacji niniejszego zamówienia. Wykonawca
przedstawi wraz z ofertą imienny wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z
danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakres
wykonywanych przez nich prac, w tym:
- co najmniej jedną osobą posiadającą przewidziane przez przepisy prawa uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, która
będzie pełnić funkcję kierownika budowy;
- co najmniej jedną osobą posiadającą przewidziane przez przepisy prawa uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji
elektrycznych.
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania robot
elektroenergetycznych na urządzeniach o napięciu do 1 kV oraz prac pod napięciem do 1
kV; Zgodnie z art. 26 ust 2 b Ustawy PZP
- co najmniej jedną osobą posiadającą Certyfikat Instalatora Odnawialnych Źródeł Energii
z zakresu systemów fotowoltaicznych wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonywania zadania przy udziale
podwykonawców. Wykonawca ma obowiązek wykonania całości zadania zasobami
własnymi.
Z niniejszego postępowania zostaną wykluczeni Oferenci, którzy są powiązani osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10.04.2015 r. )

V.

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ORGANIZATORA Z OFERENTAMI
Osobą wyznaczoną do kontaktu jest pan Artur Bzdęga tel. 503 130 780

VI.

KRYTERIA OCENY OFERTY
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1)

Cena netto oferty

60%

2)

Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia usterki (w godzinach)

20%

3)

Doświadczenie w realizacji co najmniej 1 instalacji PV dofinansowanych
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie
10%

4)

Gwarancja na instalację fotowoltaiczną

10%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów
wynikających z kryteriów oceny oferty, wyliczanych na podstawie następujących wzorów:

1)

Cena netto oferty
Wartość oferty
najtańszej (w pln)

Cena =

---------------------------- x 100 x znaczenie 60%

(max. 60 pkt.)

Wartość oferty
badanej (w pln)

2)

3)

Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia usterki (w godzinach): (max. 30 pkt.)
•

12 -

24 godz. – 30pkt.

•

25 - 48 godz. – 10pkt.

•

49 - 72 godz. – 1pkt.

Doświadczenie w realizacji co najmniej 1 instalacji PV dofinansowanych przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie
(max. 10 pkt.)
•

3 instalacje

– 10pkt.

•

2 instalacje

– 3pkt.

•

1 instalacja

– 1pkt.

4)

Gwarancja na instalację fotowoltaiczną
•

15 lat

– 10pkt.

•

10 lat

– 5pkt.

(max. 10 pkt.)

W przypadku uzyskania przez więcej niż jedną ofertę takiej samej ilości punktów
wyliczonych wg ww. kryteriów wybór nastąpi w oparciu o kryterium ceny netto.

VII.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
a) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
b) Ofertę składa się w formie pisemnej, w języku polskim wraz z oświadczeniami
Oferenta. Wzór oferty oraz oświadczenia są dołączone do niniejszego zapytania
c) Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową
- posiadać datę sporządzenia
- zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, NIP
- zawierać wymagane załączniki
- podpisana
d) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert

e) Ofertę Wykonawcy należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście do dnia 07.10.2016
do godz.1500 na adres:
TERRA TECH sp.z o.o.
ul. Tracka 8
10-365 Olsztyn

VIII.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA
a) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.10.2016
b) Po wyborze najkorzystniejszej oferty organizator wezwie niezwłocznie
oferenta, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą, do zawarcia
umowy.

IX.

TERMINZWIĄZANIA OFERTĄ
Oferent jest związany ofertą przez okres 10 dni od złożenia oferty.

X.

PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego
b) Zostanie złożona po terminie składania ofert
c) Będzie zawierała rażąco niską cenę (przedmiotowa przesłanka zostanie
spełniona, gdy cena oferty będzie niższa minimum o 15% od kwoty, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
d) Wykonawca nie przedstawi wymaganych referencji i zaświadczeń

XI.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Nabywca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury wyboru oferenta,
unieważnienia zapytania, uznania, że postępowanie nie przyniosło oczekiwanego
rezultatu bez podania przyczyny i konsekwencji prawnych i finansowych z tego
wynikających.

Ponadto nabywca unieważni postępowania, gdy cena najkorzystniejszej oferty
przewyższy kwotę, którą nabywca może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
lub postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Wzór oferty
Załącznik nr 2 - Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia
Załącznik nr 3 – Oświadczenia Wykonawcy

Załącznik nr 1 – Wzór oferty

……………………………………………….
data i miejsce sporządzenia oferty

……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
nazwa oferenta

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące Zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej o
łącznej mocy 39,78 kW w siedzibie firmy Terra Tech w Olsztynie, składamy ofertę na
wykonanie zadania:

Kwota całkowita oferty………………………………………………………………….…..netto+23% VAT
(słownie:……………………………………………………………………………)

Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki (w godzinach)

Ilość realizacji instalacji PV dofinansowanych przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie

……………………………….
pieczątka firmowa

………………………………..h

…………………………szt.

……………………………….
czytelny podpis

Załącznik nr 2 – Wykaz osób biorących udział w wykonaniu zamówienia

……………………………………………….
data i miejsce

……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
nazwa oferenta

WYKAZ OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W WYKONANIU ZAMÓWIENIA
Oświadczamy, że do realizacji zamówienia Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o
łącznej mocy 39,78 kW w siedzibie firmy Terra Tech w Olsztynie,
skierujemy następujące osoby:

Lp.

Nazwisko i imię

Zakres czynności wykonywanych

Posiadane
kwalifikacje
zawodowe,
uprawnienia

Podstawa
dysponowania
osobą*

(numer, rodzaj)
osoba posiadająca przewidziane przez
przepisy prawa uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej, która będzie
pełnić funkcję kierownika budowy;

w dyspozycji
Wykonawcy* /
oddana do
dyspozycji przez
inny podmiot*

osoba posiadająca przewidziane przez
przepisy prawa uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie instalacji
elektrycznych.
osoba posiadająca uprawnienia do
wykonywania robotelektroenergetycznych na
urządzeniach o napięciu do 1 kV oraz prac
pod napięciem do 1 kV
osoba posiadająca Certyfikat Instalatora
Odnawialnych Źródeł Energii z zakresu
systemów fotowoltaicznych wydane przez
Urząd Dozoru Technicznego.

* niewłaściwe skreślić
Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonywania zadania przy udziale podwykonawców.

.................................

……………………………………..

miejscowość i data

podpis i pieczęć Wykonawcy/-ó

Załącznik nr 3 – Oświadczenia Wykonawcy

……………………………………………….
data i miejsce

……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
nazwa oferenta

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
W związku z przystąpieniem do zapytania ofertowego na Zakup i montaż instalacji
fotowoltaicznej o łącznej mocy 39,78 kW w siedzibie firmy Terra Tech w Olsztynie.
składamy następujące oświadczenia:

1)
Zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz, że
zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
2)
Zapoznaliśmy się*/nie zapoznaliśmy* z dokumentacją techniczną
3)
dokonaliśmy*/nie dokonaliśmy* zalecanej wizji lokalnej miejsca wykonywania prac,
4)
jesteśmy związani ofertą przez okres 10 dni,
5)
przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać:
w zakresie wykonania dokumentacji projektowej:
 siłami własnymi *
 siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców zgodnie z załącznikiem nr ...... do
Oferty,
w zakresie wykonania robót budowlanych:
 siłami własnymi *
 siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców zgodnie z załącznikiem nr ...... do
Oferty,
6)
przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zastosujemy wyroby budowlane wprowadzone do
obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, tekst
jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 243, poz.1623 z późn. zm..). Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do
obrotu przedstawimy do wglądu w trakcie realizacji, a komplet przekażemy przed odbiorem końcowym.

* niewłaściwe skreślić
Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonywania zadania przy udziale podwykonawców.

.................................
miejscowość i data

……………………………………..
podpis i pieczęć Wykonawcy/ów

