
                                                                                  

 

 

 Zapytanie ofertowe nr 1A 
 

W związku z planowanym ubieganiem się przez EURO-TRUCK Sp.zo.o. o dofinansowanie 

w ramach RPO WM Działanie 4.1Odnawialne źródła energii, Infrastruktura do produkcji i 

dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, proszę o przedstawienie oferty cenowej na 

fotowoltaikę. 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 
 

Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu fotowoltaicznego  o mocy AC 40kW z opcją 

rozszerzenia do 50 kWp. wg poniższej specyfikacji technicznej: 

- 148 paneli polikrystalicznych 270Wp, 4busbar  

- falownik Solar Edge lub równoważny 

- licznik sterujący systemem fotowoltaicznym 

- aluminiowa konstrukcja pod panele polikrystaliczne w ilości 37 kpl. z elementami ze stali 

nierdzewnej 

-komplet niezbędnej instalacji elektrycznej z uwzględnieniem wyłączników czasowych, 

nadmiarowych, ochronników dedykowanej pod panele polikrystaliczne z rozdzielnią 

elektryczną 

- instalacja i montaż paneli fotowoltaicznych na dachach budynków, wykonanie podłączeń 

wszystkich urządzeń, skonfigurowanie sytemu paneli wraz z oprogramowaniem do zdalnego 

sterowania i monitorowania urządzeniami mobilnymi np. Smartphone, PC)  

- przygotowanie dokumentacji do odbioru przez operatora PGE, oraz powykonawczej 

- wykonanie pomiarów elektrycznych  

 

 

 

Opis sposobu przygotowania oferty:  

 
a) oferta powinna być przygotowana pod rygorem nieważności wg załączonego 

wzoru formularza oferty (załącznik nr 1) 

b) oferta powinna być sporządzona w języku polskim 

c) oferta cenowa powinna zawierać wszystkie koszty Wykonawcy 

d) oferta powinna być podpisana przez osobę upoważniona do reprezentowania 

Wykonawcy 

e) Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. 

 

Kryteria oceny złożonych ofert:  
 

Cena                        50%  

Termin realizacji     15% 

Czas reakcji serwisu     10% 

Okres gwarancji                25% 

  

 

Kryterium oceny ofert 
 



1)      Cena brutto oferty - 50% - maksymalna ilość punktów - 50 
 

Metodyka wyliczenia punktów za kryterium: 

 

                                cena ważnej najtańszej oferty 

Liczba punktów =  ------------------------------------------ * 50% *100 

                                 cena ważnej rozpatrywanej oferty 

 

 

2)      Termin realizacji - 15% - maksymalna ilość punktów - 15 
 

Metodyka wyliczenia punktów za kryterium: 

 

                                najkrótszy termin realizacji ważnej oferty (dni robocze) 

Liczba punktów =  ------------------------------------------------------ * 15%*100 

                                 termin realizacji oferty rozpatrywanej (dni robocze) 

 

 

3)    Czas reakcji serwisu – 10% - maksymalna ilość punktów - 10 
 

Metodyka wyliczenia punktów za kryterium: 

 

                                najkrótszy czas realizacji ważnej oferty (godz.) 

Liczba punktów =  ------------------------------------------------------ * 10%*100 

                                 termin realizacji oferty rozpatrywanej (godz.) 

 

 

 

4)    Okres gwarancji – 25% - maksymalna ilość punktów - 25 
 

Metodyka wyliczenia punktów za kryterium: 

 

                               okres gwarancji oferty rozpatrywanej  

Liczba punktów =  ------------------------------------------------------ 25%*100 

                                najdłuższy okres gwarancji ważnej oferty   

 

 
Ocena końcowa = liczba punktów w kryterium „cena” + w kryterium „termin realizacji”, 

liczba punktów w kryterium „czas reakcji serwisu” + liczba punktów w kryterium „okres 

gwarancji”. Łącznie badana oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. 

 

W przypadku uzyskania ofert w walucie innej niż PLN, do przeliczenia kursu przyjęty 

zostanie kurs sprzedaży NBP z dnia wystawienia oferty. 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert: częściowych, wariantowych oraz 

przygotowanych niezgodnie z zapytaniem ofertowym i ofertą konkursową (załącznik nr 1). 

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w 

oparciu o ustalone kryteria i podpisze umowę z wybranym oferentem. 

 



Do udziału w postępowaniu zaproszeni są wykonawcy którzy nie są powiązani z 

Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

 

Termin ważności oferty:  minimum 30 dni od wyznaczonego terminu składania ofert 

 

Ofertę należy przesłać do dnia  17.08. 2017 r., 
- na adres pocztowy, Euro-Truck Sp. z o.o., 05-552 Mroków, Al. Krakowska 51C   (liczy się 

data wpływu), 

- na adres e-mailowy: oferty@euro-truck.pl w tytule wpisując ”EURO-TRUCK”4.1  (liczy 

się data wpływu), 
 

 

Wszelkie pytania zawiązane z niniejszym zapytaniem należy kierować na adres e-mail: 

oferty@euro-truck.pl, w tytule wpisując: ”EURO-TRUCK”4.1 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez podania 

przyczyny. Zamawiający umieści na stronie internetowej www.euro-truck.pl informację o 

wyborze Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1- formularz ofertowy 

 


