Bochnia, 17.07.2017

Zapytanie ofertowe
Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. z siedzibą w Łapczycy 334 (kod: 32-744),
zaprasza do złożenia oferty na kompleksowe wykonawstwo instalacji fotowoltaicznej 20,02 kWp.
I.

PODMIOT SKŁADAJĄCY ZAPYTANIE OFERTOWE
Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. (kod: 32-744), Łapczyca 334, wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego pod numerem 0000112139.

II.

NAZWISKO OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO KONTAKTÓW:
tel. 605 061 516

Lucjan Zapała – Prezes Zarządu

III. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Przedmiotem zapytania ofertowego jest kompleksowe wykonawstwo instalacji fotowoltaicznej
o mocy 20,02 kWp, w którego skład wchodzą:
- wykonanie projektu instalacji
- montaż instalacji
- wymagane pomiary końcowe
- przeprowadzenie procedury przyłączenia do sieci energetycznej w tym wypełnienie wszystkich
wymaganych wniosków
- wsparcie merytoryczne w zakresie przygotowania powierzchni dachu pod instalację
- udzielenie gwarancji na bezawaryjność paneli – minimum 10 lat
- udzielenie gwarancji na bezawaryjność całej instalacji – minimum 5 lat
- dostawa komponentów:


panele fotowoltaiczne o mocy 260 W w ilości sztuk – 77



falownik marki Huawei 36 kW w ilości sztuk - 1



system montażowy



zabezpieczenia AC/DC



okablowanie DC



wszystkich pozostałych niezbędnych do prawidłowego działania instalacji

IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać na adres mailowy biuro@rpk-bochnia.pl do dnia 25.07.2017 roku do
godziny 14.00.
V.

OCZEKIWANIA FORMALNE
Indywidualna oferta zawierająca:
- całościową cenę za wykonanie pełnego zakresu zamówienia wraz z pełnym zakresem prac
- projekt poglądowy instalacji umieszczonej na dachu siedziby Zamawiającego
- Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w realizacji w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, co najmniej 5 zamówień odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym
o charakterze i złożoności podobnej do niniejszego przedmiotu zamówienia, polegające na
wykonaniu instalacji fotowoltaicznej, każde o mocy min. 30 kW.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące
kryteria oceny ofert:
a) cena (C) waga (znaczenie) - 50 % = 50 pkt
b) czas reakcji w sytuacji awarii (A) waga (znaczenie) - 10 % = 10 pkt.
c) gwarancja i rękojmia na panele (G) waga (znaczenie) - 15 % = 15 pkt
d) czas realizacji (R) waga (znaczenie) - 25 % = 25 pkt.
2. Kryterium „cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Zamawiający ofercie o najniższej
cenie przyzna 50 punktów a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów
proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

C - ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych,
Cb - cena oferty badanej,
50 - waga (znaczenie) kryterium
Za kryterium „cena” Wykonawca może uzyskać maksymalnie – 50 punktów.

3. Kryterium
„czas
reakcji
w
sytuacji
awarii”
(R)
–
waga
10%
Kryterium „czas reakcji w sytuacji awarii” to czas w jakim Wykonawca znajdzie się w miejscu
awarii w gotowości na jej usunięcie i będzie rozpatrywane według następujących zasad:
a)
b)
c)
d)

czas reakcji do 2h - Wykonawca otrzyma 10 pkt.
czas reakcji do 4 h -Wykonawca otrzyma 5 pkt.
czas reakcji do 8 h - Wykonawca otrzyma 2 pkt.
czas reakcji powyżej 24 h Wykonawca otrzyma 0 pkt.

Za kryterium „czas reakcji w sytuacji awarii” Wykonawca może uzyskać maksymalnie – 10
punktów.
4. Kryterium
„gwarancja
i
rękojmia
na
panele”
(G)
–
waga
–
15%:
Kryterium „gwarancja i rękojmia na panele” będzie rozpatrywane według następujących zasad:
a) jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na panele okres krótszy niż 5 lat, wówczas
Zamawiający odrzuci taką ofertę
b) jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na panele na okres równy 5 lat, licząc od
dnia odbioru przedmiotu zamówienia, oferta taka w kryterium „gwarancja i rękojmia na
panele” otrzyma 0 punktów,
c) punkty w kryterium „gwarancja i rękojmia na panele” będą przyznawane według
następujących zasad:
- w przypadku deklaracji udzielenia gwarancji i rękojmi na panele na czas 5 lat,
Wykonawca otrzyma – 0 punktów,
- w przypadku deklaracji udzielenia gwarancji i rękojmi na panele na czas powyżej
5 lat Wykonawca otrzyma za każdy rok 1 pkt.
Za kryterium „gwarancja i rękojmia na panele” Wykonawca może uzyskać maksymalnie – 15
punktów.
5. Kryterium
„czas
realizacji”
(R)
–
waga
–
25%:
Kryterium „czas realizacji” będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia Wykonawcy w
sprawie skrócenia terminu realizacji (15.08.2017 r.). Zamawiający w ofercie w której w
najwyższym stopniu skrócono termin realizacji przyzna 25 punktów, a każdej następnej ofercie
zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza według wzoru

R - ilość punktów za kryterium czas realizacji,
Ro – czas skrócenia realizacji badanej oferty,
Rn – największa wartość skrócenia terminu realizacji spośród ofert ocenianych,
10 - waga (znaczenie) kryterium
Za kryterium „czas realizacji” Wykonawca może uzyskać maksymalnie – 25 punktów.

