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ZAPYTANIE OFERTOWE
Proszę o przedstawienie oferty na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy od 49,5kW do 49,9
kW na dachu budynku gospodarczego.

Oferta obejmuje:
- dostawę niezbędnych komponentów
- montaż instalacji
- przeprowadzenie procedury przyłączenia do sieci energetycznej w tym sporządzenie wszystkich
wymaganych dokumentów
Miejsce realizacji zamówienia: 14-100 Ostróda Warlity Wielkie 9
Elementy instalacji powinny spełniać m in. Następujące wymogi:
Parametry paneli
- panele monokrystaliczne o mocy minimalnej 310W sztuka
- 25 lat na liniową gwarancję spadku mocy do 80 %
- wytrzymałość na obciążenia statyczne ( wiatr,śnieg,lód) w Pa 5400
- ogniwa typu PERC
Parametry falowników:
- temperatura pracy od -25C do 60C
- IP
65-67
- trójfazowy
- beztransformatorowy
- 2x MPPT
- możliwość odczytu parametrów przez sieć eternet
- gwarancja 5 lat
Urządzenia powinny posiadać wszystkie niezbędne i wymagane prawem atesty, certyfikaty,
dopuszczenia do użytkowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Niezbędne dokumenty ofertowe:
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
3. Oferta z wyszczególnieniem elementów w zapytaniu z podaniem ich parametrów i producenta
Termin składania ofert upływa w dniu:

30,07,2020 do godziny 15:00

Oferta i oświadczenie ostemplowane i podpisane, może być przesłane za pośrednictwem poczty
elektronicznej ( skan dokumentów w formacie PDF) kuriera bądź też dostarczone osobiście.
Oferta niekompletna , lub która wpłynie po 30,07,2020 po godzinie 15:00 nie zostanie uwzględniona.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. Średnia cena netto za 1kW 70%
2. Czas reakcji do rozpoczęcia usunięcia awarii od momentu zgłoszenia w godzinach - 30%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilości punktów wynikających z
kryterium oceny oferty, wyliczonych na podstawie następujących wzorów:

Cena netto oferty max 70 pkt

Cena

cena oferty najtańszej
= ---------------------------Cena oferty badanej

=

x 100 x 70%

Najkrótszy czas reakcji do usunięcia awarii
------------------------------------------------------------ x 100 x 30%
Czas reakcji usunięcia awarii badanej oferty

Termin wykonania do dnia 31,10,2020r.
Postępowanie ofertowe może zostać anulowane bez podania przyczyny.
Szczegółowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udziela Pan Wojciech Skorupa te.
504 212 781
Zamawiający powiadomi i podpisze umowę z oferentem który złożył najkorzystniejszą ofertę z
uwzględnieniem kryteriów wyboru oferty.

