Rzeszów, dnia 17 lipca 2018 r.

Zapytanie ofertowe
na:
Budowa Instalacji Fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w przedsiębiorstwie
Markus-Texi Sp.j.
Zamawiający:
Produkcja-Handel-Usługi Markus Texi Marek Drozdowski, Wacław Pieczonka, Sławomir Wzorek
Spółka Jawna
35-105 Rzeszów, ul. Boya-Żeleńskiego 12
tel.: +48 17 854 79 63, +48 602177527,
NIP: 8131023483, REGON: 690355190
strona internetowa Zamawiającego: http://www.markus-texi.com.pl
Produkcja-Handel-Usługi Markus Texi Marek Drozdowski, Wacław Pieczonka, Sławomir Wzorek
Spółka Jawna zaprasza do złożenia oferty na Budowę Instalacji Fotowoltaicznych wraz z
infrastrukturą towarzyszącą w przedsiębiorstwie Markus-Texi Sp.j. dla potrzeb realizowanego
projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w
przedsiębiorstwie

Markus-Texi

Sp. J.”,

realizowanego

w

ramach

Regionalnego

Programu

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta energia,
Działanie 3.1 Rozwój OZE, nr wniosku to: RPPK.03.01.00-18-0420/17 ,
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności,
obowiązującą Zamawiającego zgodnie z treścią zatwierdzonych przez Ministra Rozwoju Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na
lata 2014 – 2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku
do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.
Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących
osiągnięciu założonych celów.
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W związku z wejściem w życiem z dniem 25 maja 2018 r. postanowień Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Zamawiający informuje, iż: będzie przetwarzał dane
osobowe uzyskane w trakcie niniejszego postępowania, w tym dane osobowe ujawnione w ofertach,
dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione w odpowiedzi na
wezwanie do uzupełnienia oferty.
Mając na uwadze powyższe, zamawiający informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Produkcja-Handel-Usługi Markus Texi
Marek Drozdowski, Wacław Pieczonka, Sławomir Wzorek Spółka Jawna, 35-105 Rzeszów,
ul. Boya-Żeleńskiego 12, tel.: +48 17 854 79 63, +48 602177527, e-mail: biuro@markustexi.com.pl.
2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@markus-texi.com.pl.
3) Celem przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest:
a. - zawarcie i wykonanie umowy zawartej w związku ze złożoną w niniejszym
postępowaniu ofertą Wykonawcy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólne
rozporządzenie o ochronie danych,
b. - ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym
prawnie uzasadnionym interesem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólne
rozporządzenie o ochronie danych,
c. - wykonywania ciążących na Zamawiającym obowiązków prawnych, w tym w
szczególności obejmujących wystawianie i przyjmowanie dokumentów, w tym
dokumentów księgowych związanych z realizacją umowy oraz wynikających z
obowiązków Zamawiającego związanych z realizacją projektu pn. „Budowa instalacji
fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w przedsiębiorstwie MarkusTexi Sp. J.”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
4) Z uwagi na fakt, iż niniejsze postępowanie toczy się na podstawie norm obowiązujących w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20142020 dane osobowe Wykonawcy objęte są przepisami o dostępie do informacji publicznej,
tym samym mogą zostać udostępnione podmiotom, które na podstawie powyższej regulacji
zwrócą się o ich udostępnienie, ponadto zostaną udostępnione instytucjom i podmiotom
zaangażowanym w proces realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.
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5) Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres wymagany przepisami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady
(We) Nr 1083/2006. Okres ten dotyczy również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie
zostały one uznane, jako najkorzystniejsze w niniejszym postępowaniu.
6) Zamawiający nie będzie przekazywał danych Wykonawcy poza teren Europejskiego Obszaru
Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych.
7) Wykonawca posiada prawo do żądania od Zamawiającego dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
8) Wykonawca posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
9) Podanie

danych

jest

dobrowolne,

jednakże

ich

niepodanie

może

uniemożliwić

Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może
wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty
I Opis przedmiotu zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: dostawa.
2. Nazwa zamówienia: Budowa Instalacji Fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w przedsiębiorstwie Markus-Texi Sp.j.
3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy do miejsca wskazanego przez
Zamawiającego, montaż, uruchomienie, instruktaż obsługi instalacji fotowoltaicznej o
łącznej mocy 198,8 kW, przy czym każda z 5 instalacji fotowoltaicznych, objętych
przedmiotem zamówienia musi posiadać moc jednostkową 39,76 kW.
Instalacje fotowoltaiczne zostaną umieszczone na dachach budynków zlokalizowanych w
Rzeszowie, przy ul. Przemysłowej 14.
Przedmiot zamówienia obejmuje monitoring systemu pozwalający w szczególności na
odczyt

produkcji energii bieżącej i danych historycznych oraz automatyczne

wykrywanie i

sygnalizowanie awarii.

Urządzenia/produkty/podzespoły stanowiące przedmiot dostawy realizowanej w ramach
niniejszego zamówienia muszą posiadać parametry nie gorsze od wskazanych poniżej:
- wymagana wytrzymałość mechaniczna paneli fotowoltaicznych nie mniej niż 5 400 Pa. ;
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- wymagana efektywność paneli fotowoltaicznych nie mniej niż 17,2%.;
- wymagana jest wytrzymałość paneli fotowoltaicznych na maksymalne ssanie wiatru nie
mniej niż 3500 Pa.
- wymagana jest efektywność paneli fotowoltaicznych po 10 latach, licząc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiającego należytego wykonania zamówienia nie mniej niż
90% i po 25 latach, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego należytego
wykonania zamówienia nie mniej niż 80% wartości początkowej.
- Zamawiający w zakresie przedmiotu zamówienia wymaga, aby Wykonawca zapewnił
serwis gwarancyjny, którego koszt zostanie uwzględniony w cenie oferty i nie będzie
rodził

po stronie

Zamawiającego

dodatkowych

kosztów.

W

ramach

serwisu

gwarancyjnego Zamawiający wymaga, aby czas reakcji serwisu gwarancyjnego, tj. analiza
awarii

przeprowadzona

w

miejscu

realizacji

zamówienia

przez

uprawnionych

serwisantów, nie był dłuższy niż wskazany przez Wykonawcę w ofercie, jednakże nie
dłuższym niż 24 godziny, licząc od dnia zgłoszenia potrzeby reakcji serwisu
gwarancyjnego,

nie

wliczając

w

czas

reakcji

serwisu

gwarancyjnego

czasu

przypadającego w niedziele oraz inne dni ustawowo uznane za wolne od pracy.
Zamawiający wymaga w ramach serwisu gwarancyjnego usunięcia awarii

w

okresie

wskazanym przez Wykonawcę w ofercie nie dłuższym jednak niż 21 dni, licząc od dnia
zgłoszenia wystąpienia awarii.
4. Wspólny słownik zamówień:

09330000-1 Energia słoneczna
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne
45332000 Instalacje słoneczne
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia
45315300–1 Instalacje zasilania elektrycznego
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45232221-7 Podstacje transformatorowe
45315500-3 Instalacje średniego napięcia

5. Przedmiot zamówienia jest szczegółowo opisany w załącznikach nr 1-5 do niniejszego
Zapytania Ofertowego stanowiącą integralną część niniejszego Zapytania Ofertowego –
Projekty instalacji fotowoltaicznej.
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6. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia, spełniając wymagania
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332
z późn. zm.), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (tekst jedn.
Dz. U. z 2017 r., poz. 1148), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm,
zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
7. Zamawiający dołożył wszelkich starań w celu zachowania warunków konkurencyjności.
Jeżeli mimo to w tekście jakiegokolwiek rodzaju dokumentacji pojawiają się nazwy
własne, oznaczenia lub parametry wskazujące na konkretny produkt należy zawsze
traktować to, jako rozwiązanie przykładowe i można zastosować rozwiązanie równoważne
na przyjętych wyżej warunkach.
8. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia,
zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia,
które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to
preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na
cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiający
dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych
materiałów i urządzeń niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym,
patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego
zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych,
eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że
oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez
Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do założeń
określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofert.
9. Termin realizacji zamówienia – 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, która
zostanie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania.
10. Wykonawca udzieli gwarancji na wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu
zamówienia licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu zamówienia. Okres
obowiązywania gwarancji Wykonawca określi w złożonej ofercie, przy czym okres ten nie
może być krótszy niż 24 miesiące i podlegać będzie on ocenie na podstawie kryterium
oceny ofert: okres gwarancji – 10%.
11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
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12. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia, ze
względu na różną konstrukcję dachów ,jeden z płyt betonowych pokryty papą , a drugi z
płyt warstwowych, wskazując, iż przeprowadzenie wizji lokalnej nie stanowi warunku
udziału w niniejszym postępowaniu.
13. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją
zamówienia.
II Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków
1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się wszystkie podmioty, które spełniają niżej
wymienione warunki udziału w postępowaniu:
1) dysponowanie odpowiednim potencjałem kadrowym – dysponowanie co najmniej 1
osobą która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia
instalatora OZE w zakresie systemów fotowoltaicznych
2) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji
zamówienia – brak zaległości w zakresie płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
3) udokumentowane doświadczenie – należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez
Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie wykonania, obejmującego dostawę i montaż,
co najmniej 3 instalacji fotowoltaicznych każda o mocy minimum 30 kW.
4) brak powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym - zamawiający dokona
oceny spełnienia wyżej opisanego warunku udziału Wykonawcy w postępowaniu wg
formuły spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia przedłożonego do oferty. Brak
oświadczenia lub złożenie oświadczenia niezgodnie z wymaganiami określonymi w
niniejszym Zapytaniu ofertowym będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z
niniejszego postępowania ofertowego.
Zamawiający dokona oceny spełniania wyżej opisanych warunków udziału Wykonawcy w
postępowaniu zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów i oświadczeń
załączonych przez Wykonawcę do złożonej oferty. Z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału
VI pkt 13., niniejszego zapytania, brak któregokolwiek z wymaganych niniejszym Zapytaniem
dokumentów lub oświadczeń, złożenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z
wymaganiami ustanowionymi niniejszym Zapytaniem będzie skutkowało odrzuceniem oferty
dotkniętej ww. brakami i oferta taka nie będzie podlegała ocenie.
2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
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Do wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę formularza ofertowego (załącznik nr 6)
należy dołączyć:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, celem
zapewnienia Zamawiającemu możliwości weryfikacji poprawności formalnej
złożonych ofert,
b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu,
c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
d) wykaz doświadczenia, jakim na potrzeby niniejszego postępowania legitymuje się
Wykonawca, złożony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego
Zapytania wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie prac,
wskazanych w wykazie doświadczenia. Ww. dokumenty należy przedłożyć do
oferty w oryginale lub poświadczyć za zgodność z oryginałem. Potwierdzenia za
zgodność dokonuje osoba/y uprawniona/e do reprezentowania Wykonawcy
składającego ofertę;
e) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych. Oświadczenie o
którym mowa powyżej należy przedłożyć w oryginale lub uwierzytelnionej kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez organ
równorzędny w świetle obowiązujących przepisów. Oświadczenie winno zostać
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podpisane

przez

osobę/y

uprawnioną/e

do

reprezentowania

Wykonawcy

składającego ofertę; - załącznik nr 7
f) celem potwierdzenia, iż oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego, Zamawiający wymaga przedłożenia do oferty specyfikacji
technicznych paneli fotowoltaicznych, potwierdzających ich wymaganą przez
Zamawiającego efektywność oraz wytrzymałość mechaniczną i wytrzymałość
mechaniczną na maksymalne ssanie wiatru zgodnie z punktem I.3
g) w przypadku, gdy oferta wraz z załącznikami podpisywana jest przez
pełnomocnika, tj. osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy
składającego ofertę nie wynika z właściwego Rejestru, do oferty należy dołączyć
stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez organ równorzędny w świetle
obowiązujących przepisów.
3. W przypadku przedstawienia kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem
wybrany Wykonawca może zostać zobowiązany przed podpisaniem umowy do
przedstawienia oryginałów tych dokumentów.
4. W przypadku złożonych oświadczeń, na poziomie podpisywania umowy Zamawiający
może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających zgodność
oświadczeń ze stanem faktycznym.

III Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga):
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:
Cena netto - 75%
Okres gwarancji - 10%
Czas reakcji serwisu gwarancyjnego - 10 %
Okres usunięcia awarii -5%,
gdzie 1% = 1 pkt
IV Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny , kryterium okresu
gwarancji, kryterium czasu reakcji serwisu gwarancyjnego oraz kryterium okresu usuniecia
awarii.
A. Kryterium cena rozpatrywane będzie na podstawie całkowitej ceny netto przysługującej
Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w
Formularzu oferty. Wykonawca w cenie ofertowej zobowiązany jest uwzględnić wszelkie
koszty wykonania zamówienia, w tym w szczególności koszt dostawy, montażu
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uruchomienia,

instruktażu

obsługi

instalacji,

stanowiących

przeniesienia praw autorskich do sporządzonej

przedmiot

zamówienia

w ramach przedmiotu zamówienia

dokumentacji projektowej, serwisu gwarancyjnego oraz innych kosztów. Ilość punktów w tym
kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

Cena=

Najniższa cena netto oferty
Cena netto oferty ocenianej

x75

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w kryterium cena wynosi 75 punktów.
Cena winna być wyrażona w PLN, w przypadku wyrażenia ceny oferty w walucie obcej,
dla potrzeb porównania ofert zostanie ona przeliczona na PLN według średniego kursu
walut obcych obowiązującego w dniu składania ofert, zgodnie ze średnim kursem walut
obcych ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski.
Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena podlegająca ocenie będzie całkowita cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
B Kryterium - Okres gwarancji zostanie ocenione według następującego wzoru:

GO=

GB
GMAX

x 10

G0 – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po
przecinku), w kryterium okres gwarancji
GB – zaproponowany okres gwarancji w ofercie badanej
GMAX – najdłuższy zaproponowany okres gwarancji wśród ofert niepodlegających odrzuceniu
Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji podawany był w pełnych miesiącach.
W przypadku podania w ofercie okresu gwarancji w niepełnych miesiącach Zamawiający
dokona następujących zaokrągleń okres gwarancji wskazany do 15 dni powyżej pełnego
miesiąca zostanie zaokrąglone w dół do pełnego miesiąca, okres gwarancji określony jako
więcej niż 15 dni powyżej pełnego miesiąca zostanie zaokrąglony w górę do pełnego
miesiąca.

UWAGA I:
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Wykonawca udzieli gwarancji na zasadach określonych niniejszym Zapytaniem ofertowym.
Okres obowiązywania gwarancji Wykonawca określi w złożonej ofercie, przy czym okres ten
nie może być krótszy niż 24 miesięcy i podlegać będzie ocenie na podstawie kryterium oceny
ofert: okres gwarancji – 10%, z tym że punkty za okres gwarancji przyznawane będą jedynie
za okres powyżej 24 miesięcy (wymagany okres gwarancji) do 300 miesięcy (25 lat).
UWAGA II:
Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy aniżeli 300 miesięcy otrzyma punkty
jak za okres 300 miesięcy.
UWAGA III:
Jeżeli Wykonawca nie określi w złożonej ofercie okresu gwarancji, Zamawiający uzna, iż
Wykonawca zaoferował 24-miesięczny okres gwarancji.
UWAGA IV:
Jeżeli Wykonawca w złożonej ofercie zaproponuje okres gwarancji krótszy aniżeli 24 miesięcy
jego podlegać będzie odrzuceniu jako niespełniająca warunków udziału w postępowaniu.
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w powyższym kryterium wynosi:
10 punktów.

C Kryterium - czas reakcji serwisu gwarancyjnego

C =

Cmin

x 10

Cb
C – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po
przecinku), w kryterium czasu reakcji serwisu gwarancyjnego
Cb – zaproponowany czas reakcji serwisu gwarancyjnego w ofercie badanej
CMIN – najkrótszy zaproponowany

czas reakcji serwisu gwarancyjnego wśród ofert

niepodlegających odrzuceniu
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w powyższym kryterium wynosi:
10 punktów.
Wymagany czas reakcji serwisu gwarancyjnego wynosi 24 godziny od licząc od godziny
następującej po godzinie zgłoszenia potrzeby reakcji serwisu gwarancyjnego, nie wliczając w
czas reakcji serwisu gwarancyjnego czasu przypadającego niedziele oraz inne dni ustawowo
uznane za wolne od pracy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje w złożonej ofercie 24-godziny czas
reakcji serwisu gwarancyjnego otrzyma 0 pkt w niniejszym kryterium oceny ofert.
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Zamawiający wymaga, aby czas reakcji serwisu gwarancyjnego został podany w godzinach.
Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy czas reakcji serwisu gwarancyjnego otrzymuje 10 pkt.
Dla pozostałych wykonawców punktacja w przedmiotowym kryterium obliczana będzie wg
wskazanego powyżej wzoru.
D Kryterium - Okres usunięcia awarii

D =

DMIN
Db

x5

D – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po
przecinku), w kryterium okres usunięcia awarii
Db – zaproponowany okres usunięcia awarii w ofercie badanej
DMIN – najkrótszy zaproponowany okres usunięcia awarii wśród ofert niepodlegających
odrzuceniu
Wymagana okres usunięcia awarii wynosi 21 dni licząc od dnia zgłoszenia wystąpienia awarii.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje w złożonej ofercie okres usunięcia awarii wynoszący 21 dni
licząc od dnia zgłoszenia wystąpienia awarii otrzyma 0 pkt w niniejszym kryterium oceny
ofert.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje w złożonej ofercie okres usunięcia awarii powyżej wymaganych
21 dni jego oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymagań ustanowionych
niniejszym Zapytaniem ofertowym.
Zamawiający wymaga, aby okres usunięcia awarii został podany w dniach, rozumianych jako
24h.
Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy okres usunięcia awarii otrzymuje 5 pkt.
Dla pozostałych wykonawców punktacja w przedmiotowym kryterium obliczana będzie
wg wzoru wskazanego powyżej.
Łączna ocena ofert:
Punkty uzyskane przez ofertę w każdym z czterech powyżej ustalonych Kryteriów oceny ofert
Kryterium A - Cena, Kryterium B – Okres gwarancji, Kryterium C - Czas reakcji serwisu
gwarancyjnego i Kryterium D - Okres usunięcia awarii zostaną zsumowane i na tej podstawie
zostanie dokonana łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie może uzyskać maksymalnie
100 pkt.
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Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość
punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w
Kryterium A , B, C i D). Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty spełniające wszystkie postawione niniejszym
Zapytaniem ofertowym wymagania. Oferta która nie będzie spełniała chociażby jednego
z postawionych wymogów zostanie przez Zamawiającego odrzucona i nie będzie brana pod
uwagę przy ocenie. W szczególności oferta Wykonawcy, który w którymkolwiek z
oświadczeń wskaże, iż nie spełnia postawionego wymagania, z zastrzeżeniem postanowień pkt
VI ppkt 13) Zapytania ofertowego, taka oferta będzie podlegała odrzuceniu. Ocenie nie będzie
podlegała również oferta złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo
z Zamawiającym, który zostanie wykluczony z niniejszego postępowania.
W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może
zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania Zapytania ofertowego i którego
oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
V Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert
1. Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 21 sierpnia 2018 r. do
godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, 35-105 Rzeszów, ul. Boya-Żeleńskiego 12.
Ofertę należy złożyć w jeden z niżej wymienionych sposobów:
•

osobiście w siedzibie Zamawiającego lub

•

przesłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty kurierskiej na adres siedziby
Zamawiającego.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 sierpnia 2018 r. o godz. 10.30 w siedzibie w siedzibie
Zamawiającego, 35-105 Rzeszów, ul. Boya-Żeleńskiego 12.
VI Sposób przygotowania oferty oraz forma jej składania:
1. Ofertę należy przedstawić na załączonym do Zapytania ofertowego formularzu.
2. Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim. W przypadku
złożenia oferty lub jej załączników w języku obcym, należy do oferty przedłożyć
stosowne tłumaczenie na język polski.
3. Nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane w pkt. II.2 niniejszego
zapytania ofertowego.
4. Oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku wypełnienia
odręcznego należy tego dokonać dużymi drukowanymi literami w sposób czytelny.
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5. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane.
6. Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi zostać parafowana.
7. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym
Rejestrze Sądowym, wypisie z ewidencji działalności gospodarczej lub innym
dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym do reprezentowania podmiotu
składającego ofertę lub przedłoży do oferty stosowne pełnomocnictwo.
8. Zamawiający żąda przedłożenia do oferty aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo
aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, celem zapewnienia Zamawiającemu możliwości weryfikacji poprawności
formalnej złożonych ofert. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym muszą
być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
9. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być trwale spięte.
10. Zamawiający odrzuci i nie będzie brał pod uwagę przy ocenie oferty niespełniającej
warunków określonych niniejszym Zapytaniem ofertowym lub złożoną po terminie.
Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.
11. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków zapytania
ofertowego, a także jego odwołania lub unieważnienia oraz zakończenie postępowania
bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku gdy wartość oferty przekracza wielkość
środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
13. W toku oceny i badania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo żądać od Wykonawców
wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert i załączonych dokumentów.
14. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową
Wykonawcy,

adresem

Zamawiającego

oraz

zapisem:

Budowa

Instalacji

Fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w przedsiębiorstwie Markus-Texi
Sp.j
15. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni kalendarzowych liczonych od dnia
upływu terminu na złożenie ofert.
16. Wykonawcy uczestniczą w niniejszym postępowaniu na własne ryzyko i koszt, nie
przysługuję im żadne roszczenia z tytułu zakończenia przez Zamawiającego niniejszego
postępowania bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.

VII Informacja na temat zakresu wykluczenia:
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W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne nie może zostać udzielone
podmiotom powiązanym 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, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań
według wzoru załączonego do niniejszego Zapytania ofertowego.
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych należy przedłożyć w oryginale
lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub
przez organ równorzędny w świetle obowiązujących przepisów. Oświadczenie winno zostać
podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę.
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w niniejszym postępowaniu.

VIII

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami, a także
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami
i udzielania wyjaśnień w imieniu Zamawiającego jest Pan Marek Drozdowski, e-mail:
biuro@markus-texi.com.pl, telefon: +48 602 177 527.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące Zapytania
ofertowego.
3. Zapytania mogą być przesłane do Zamawiającego na następujący adres e-mail:
biuro@markus-texi.com.pl
4. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym
postępowaniem ofertowym, które uzna za istotne i umieści je na stronie internetowej
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl bez wskazania źródła zapytania,
- 14 -

pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane i doręczone Zamawiającemu przed
upływem wyznaczonego terminu na składanie ofert.
5. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zapytania
ofertowego, o każdej takiej zmianie Zamawiający poinformuje niezwłocznie na stronie
internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz zawiadomi
Wykonawców, którzy zgłosili swoje zainteresowanie postępowaniem.
6. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty,
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie
prawa i zobowiązania – Wykonawcy i Zamawiającego – będą podlegały nowemu
terminowi.
IX Formalności wymagane przed zawarciem umowy.
Zamawiający wymaga, aby najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta
została uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu przedłożył Zamawiającemu:
1) aktualny certyfikat wystawiony przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdzający
posiadanie przez osobę/y, które będą brały udział realizacji zamówienia kwalifikacje do
instalowania systemów fotowoltaicznych, o którym mowa w art. 136 ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii albo dokument równoważny. Dokumenty,
o których mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca obowiązany jest przedłożyć w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
2) zgodną ze wzorem załączonym do niniejszego Zapytania zgodę osoby/osób na
przetwarzanie informacji zawierających dane osobowe, których dane osobowe zostały
przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę w związku z zawarciem i realizacją
umowy, która zostanie zawarta w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania
X. Istotne postanowienia umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego.
1.

Zamawiający wymaga,

aby

Wykonawca,

którego

oferta

zostanie

uznana

za

najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu, zawarł umowę w terminie i miejscu
wskazanym przez Zamawiającego.
2. W przypadku niezastosowania się przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu, do wymogu ustanowionego w ust. 1
niniejszego Rozdziału, Wykonawca taki zostanie uznany za uchylającego się od zawarcia
umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej
umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której
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dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach i na zasadach określonych w Rozdziale XI
niniejszego Zapytania.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być
dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony,
pod rygorem nieważności.
XI Określenie warunków zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej
umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy.
2. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
- zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym
dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy;
- zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, podwykonawców, grup
wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod
warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie
nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z
przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby podwykonawcy, grupy
wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania
ofertowego i złożonej oferty;
- zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienia
ekonomicznego i/lub technicznego).
3 Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być
dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod
rygorem nieważności.
Z poważaniem
Marek Drozdowski

1. Opis przedmiotu zamówienia – załączniki nr 1-5
2. Formularz oferty– wzór – załącznik nr 6
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – wzór - załącznik nr 7
4. Wykaz dostaw – wzór – Załącznik nr 8
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