12.03.2018, Chwaszczyno
Dane Zamawiającego:
Pakom Sp. z o.o.
ul. Oliwska 108; 80-209 Chwaszczyno
NIP: 958-14-04-116, REGON: 190832405, KRS 0000106060

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę i montaż instalacji
fotowoltaicznej na dachu skośnym i dachu płaskim budynku usługowo-produkcyjnego z
częścią magazynową należącego do firmy Pakom Sp. z o.o w celu oszacowania wartości
zamówienia do przeprowadzenia procedury konkurencyjności.

I.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest instalacja fotowoltaiczna do pokrycia poboru energii na
poziomie 15 000 kWh.
Informacje ogólne o planowanej instalacji:
- instalacja fotowoltaiczna do pokrycia poboru energii na poziomie 15 000 kWh,
- przestrzeń dostępna do realizacji instalacji to dach skośny o wymiarach 15,31 m x 4,75 m o
nachyleniu 22 stopni oraz dach płaski o wymiarach 12,73 m x 15,09 m o nachyleniu 3 stopni,
kierunek dachów południowo-wschodni,
Wymogi co do instalacji:
- instalacja paneli na dachu płaskim metodami nieinwazyjnymi
- instalacja paneli na dachu skośnym zgodnie ze sztuką instalacyjną dla dachu pokrytego
blacho dachówką,
- wykonanie niezbędnego okablowania,
- instalacja inwertera/inwerterów dostosowanych do potrzeb instalacji,
- minimalny okres gwarancji na wykonanie instalacji 2 lata,

- zagwarantowanie czasu reakcji serwisowej przez Wykonawcę na poziomie maksymalnie 24
h (rozumianej jako czas na usunięcie awarii i uruchomienie instalacji od momentu zgłoszenia
awarii).
Wymogi co do poszczególnych paneli:
- panele fotowoltaiczne w technologii polikrystalicznej,
- panele o sprawności powyżej 16 %,
- panele o mocy min. 270 Wp każdy,
- panele w kolorze niebieskim,
- panele o minimalnej liczbie ścieżek przewodzących – 4,
- gwarancja na panele min. 12 lat.
Wymogi co do falowników (inwerterów):
- gwarancja na urządzenie/urządzenia min. 5 lat.
Wymogi co do realizacji i Wykonawcy:
- zagwarantowanie efektu ekologicznego na poziomie: uniknięta emisja CO2 na poziomie
minimum 11,5 Mg/rok 1,
- zagwarantowanie efektu ekonomicznego na poziomie min. 7000 zł oszczędności/rok 2,
-wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia (minimum 1 osobą posiadającą kwalifikacje SEP do 1 kV oraz
minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia instalatorskie Urzędu Dozoru Technicznego) –
weryfikowane na podstawie załącznika (Wykaz osób uzasadniających potencjał osobowy) 3,
- zagwarantowanie przeglądów konserwacyjnych co najmniej 2 razy w roku w okresie
trwania gwarancji,
- czas realizacji od podpisania umowy maksymalnie 21 dni,

1

Wyliczone według ogólnodostępnych wzorów
Przy założeniu poboru energii na poziomie 15 000 kWh i pracy przedsiębiorstwa w godzinach 8.00 – 18.00
3
Załącznikiem do oferty musi być Wykaz osób zawierający tabelę z imieniem, nazwiskiem i nr uprawnień
2

- poszczególne części wchodzące w skład zamówienia muszą być fabrycznie nowe i muszą
posiadać wszelkie wymagane przepisami certyfikaty.
Informacje ogólne o realizacji zamówienia:
Kod CPV: 09 331 200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne
Miejsce realizacji zamówienia i montażu: Chwaszczyno, ul. ul. Oliwska 108; 80-209
Chwaszczyno
Ostateczny termin realizacji zamówienia: maj 2018
II.

Warunki udziału w postępowaniu

Firma chcąca wziąć udział w postępowaniu musi posiadać:
- Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności
- Wiedzę i doświadczenie w zakresie, którego dotyczy zamówienie
Ponadto Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę:
a) zdolności technicznych, niezbędnego doświadczenia i kwalifikacji zawodowych do
wykonywania zamówienia,
b) sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
III.

Termin składania ofert:

- Ostateczny termin składania ofert: 20.03.2018 godz. 15.00
-

Oferty

należy

składać

w

formie

elektronicznej

na

adres

mailowy:

pakom@pakom.com.pl w tytule wpisując „Oferta - szacowanie na wykonanie instalacji
fotowoltaicznej”.
Dokument powinien być podpisany i zeskanowany w formacie PDF.
- Oferta powinna zawierać:
a) nazwę Oferenta oraz dane teleadresowe
b) informacje o zgodności z opisanym w zapytaniu przedmiocie zamówienia
c) cenę netto i cenę brutto
d) termin ważności oferty (nie krótszy niż 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert)
e) odniesienie do wymaganych warunków udziału w postępowaniu

Oferty mają posłużyć do oszacowania wartości zamówienia. Na ich postawie nie zostanie
wybrany

wykonawca

a

jedynie

oszacowany

zostanie

koszt

zamówienia

do

przeprowadzenia właściwego postępowania ofertowego.
- Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert nie będą
rozpatrywane
- Składanie ofert częściowych i/lub wariantowych nie jest dopuszczalne
IV.

Warunki wykluczenia:
1) Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo
lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemne powiązania między

zamawiającym lub osobami

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a
wykonawcą, 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 zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej;
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do
bezstronności tych osób.
V.

Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 30 dni kalendarzowych od dnia
zamówienia na podstawie wybranej oferty i podpisanej umowy.

VI.

Odrzuceniu podlegają oferty:
1) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub

2) złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu
ofertowym.
VII.

Informacje dotyczące postępowania w zakresie szacowania wartości
zamówienia
Oferty mają posłużyć do oszacowania wartości zamówienia. Na ich postawie nie
zostanie wybrany wykonawca a jedynie oszacowany zostanie koszt zamówienia
do przeprowadzenia właściwego postępowania ofertowego. Właściwy tryb
konkurencyjności zostanie przeprowadzony zgodnie z wytycznymi RPO WP
2014-2020

(zapytanie

zostanie

umieszczone

na

portalu

baza

konkurencyjności.funduszeeuroepejskie.gov.pl).

VIII. Informacje dodatkowe.
- Postępowanie w zakresie szacowania wartości zamówienia prowadzone jest w trybie
procedury

konkurencyjności

w

związku

z

współfinansowaniem

zakupu

z

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 200142020.

