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Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
29-03-2019

Termin składania ofert
29-04-2019

Numer ogłoszenia
1171550

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 29.04.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie:
Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią, Górki 3A, 82-500 Kwidzyn, (pokój nr D 1.12 parter, budynek D). W godzinach od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku. Decydujące znaczenie dla
zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane powyżej, a nie
data wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i
zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń
przed upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie/opakowaniu ( w tym opakowaniu poczty kurierskiej)
należy umieścić następujące oznaczenia:
a) nazwa, adres, numer telefonu, faksu i e-mail Wykonawcy;
b) Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią, Górki 3A, 82-500 Kwidzyn
c) OFERTA W ZAPYTANIU OFERTOWYM NA - „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji
fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gmin: Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo,
Gardeja”
d) Nie otwierać przed dniem 29.04.2019 do godz. 10:15.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe oznakowanie koperty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
praze@praze.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Aleksandra Tuptyńska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
55 619 31 51 wew. 1200

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji kolektorów
słonecznych (209 zestawów), paneli fotowoltaicznych (189 zestawów), kotłów biomasowych (75 szt.) oraz
powietrznych pomp ciepła do ogrzewania ciepłej wody użytkowej (86 szt.) na terenie nieruchomości
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1171550
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stanowiących własność mieszkańców we wskazanych miejscach na terenie Gmin: Kwidzyn, Sadlinki,
Ryjewo, Gardeja.

Kategoria ogłoszenia
Dostawy

Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: pomorskie Powiat: kwidzyński

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych,
paneli fotowoltaicznych, kotłów biomasowych oraz powietrznych pomp ciepła do ogrzewania ciepłej wody
użytkowej na terenie nieruchomości stanowiących własność mieszkańców we wskazanych miejscach na
terenie Gmin: Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo, Gardeja.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji kolektorów
słonecznych (209 zestawów), paneli fotowoltaicznych (189 zestawów), kotłów biomasowych (75 szt.) oraz
powietrznych pomp ciepła do ogrzewania ciepłej wody użytkowej (86 szt.) na terenie nieruchomości
stanowiących własność mieszkańców we wskazanych miejscach na terenie Gmin: Kwidzyn, Sadlinki,
Ryjewo, Gardeja, na który składają się:
- projekt i instalacja systemów odnawialnych źródeł energii (OZE),
- dostawa urządzeń wg specyfikacji zawartej w PFU,
- zintegrowanie urządzeń w istniejącymi instalacjami c.o., z.w., c.w.u., lub/oraz elektrycznymi wraz z
uruchomieniem technicznym,
- demontaż istniejących zasobników ciepłej wody użytkowej (w przypadku kolektorów słonecznych, pomp
ciepła i kotłów na biomasę),
- demontaż istniejącego źródła ciepła (w przypadku kotłów na biomasę),
- wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej oraz przygotowanie niezbędnych zgłoszeń.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
W ramach zadania Wykonawca dostarczy opomiarowanie umożliwiające zdalny odczyt bieżących
parametrów pracy, dla danego typu urządzeń. Wykonawca jest zobligowany do współpracy dotyczącej
konfiguracji urządzeń, celem umożliwienia integracji dostarczonych urządzeń z platformą internetową.

Kod CPV
09331100-9

Nazwa kodu CPV
Kolektory słoneczne do produkcji ciepła

Dodatkowe przedmioty zamówienia
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1171550
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Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV przedmiotu zamówienia):
w zakresie kolektorów słonecznych:
09331100-9 - Kolektory słoneczne do produkcji ciepła,
71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania,
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,
45321000-3 Izolacja cieplna,
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
w zakresie ogniw fotowoltaicznych:
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne,
71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania,
45310000-3 Roboty instalacji elektrycznych,
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,
45315600-0 Instalacje niskiego napięcia,
45315300-0 Instalacje zasilania elektrycznego,
45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych.
w zakresie kotłów na biomasę:
44621200-1 Kotły grzewcze,
71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania,
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,
45321000-3 Izolacja cieplna,
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
w zakresie pomp ciepła:
42511110-5 Pompy grzewcze,
71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania,
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,
39370000-6 Instalacje wodne.

Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia nie powinien być dłuższy niż do dnia 30.11.2019 r. od dnia podpisania umowy.

Załączniki
Załącznik nr 5 - wzór umowy
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 1a-1d - PFU
Załącznik nr 1 - Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 4 - wykaz dostaw
Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Wiedza i doświadczenie
Zmawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie), wykonał należycie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje) dostawy
tożsame polegające na dostawie i montażu kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, kotłów na
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1171550
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biomasę oraz pomp ciepła na łączną kwotę brutto nie mniejszą niż 5 000 000 zł, w tym:
a) w zakresie kolektorów słonecznych:
co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych
do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w ilości min. 40 instalacji,
b) w zakresie paneli fotowoltaicznych:
co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w ilości
min. 30 instalacji,
c) w zakresie kotłów na biomasę:
co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem kotłów lub pieców centralnego
ogrzewania w budynkach w ilości min. 10 kotłów centralnego ogrzewania - lub co najmniej jedno
zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem kotłów centralnego ogrzewania o sumarycznej mocy
wszystkich urządzeń na poziomie min. 100 kW.
d) w zakresie pomp ciepła:
co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji pomp ciepła do
podgrzewania ciepłej wody użytkowej w ilości min. 5 instalacji - lub co najmniej jedno zamówienie
polegające na dostawie wraz z montażem pomp ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej o
sumarycznej mocy wszystkich urządzeń na poziomie min. 40 kW.

Potencjał techniczny
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Dodatkowe warunki
1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych
00/100). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze
zm.).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy
Zamawiającego:
Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie
nr: 31 8300 0009 0006 8016 2000 0040
z adnotacją „Wadium - dostawa i montaż mikroinstalacji OZE”
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku
bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
2. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo. 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 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1171550
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został określony przez IZ PO;
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 w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy w sposób i na warunkach
szczegółowo opisanych we wzorze Umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania.
2) Oświadczenia i dokumenty o których mowa w pkt. 7 Zapytania ofertowego.
3) Dokumenty z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z
oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba,
że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 570), a wykonawca wskazał
to wraz ze złożeniem oferty;

Zamówienia uzupełniające
Nie przewiduje się.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1.Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone na podstawie następujących kryteriów
oceny ofert:
Cena - 90 pkt
Okres gwarancji - 10 pkt
Ocena ofert będzie przeprowadzona według poniższego wzoru:
K =( Cmin/Cof x 90 pkt) + ( Gof/Gmax x 10 pkt)
K - współczynnik oceny oferty (liczony z dokładnością do czterech miejsc po przecinku),
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert (łącznie z podatkiem VAT w PLN),
Cof - cena ocenianej oferty (łącznie z podatkiem VAT w PLN),
Gmax - najdłuższy termin gwarancji spośród wszystkich ocenianych ofert (liczony w miesiącach),
Gof - termin gwarancji ocenianej oferty (liczony w miesiącach),
2.Oferta, która uzyska największą wartość współczynnika K, liczonego według powyższego wzoru, zostanie
uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą.
3.Ocenie w kryterium „cena” zostanie poddana cena brutto za realizację całego zamówienia, podana w
Formularzu Oferty.
4. Ocenie w kryterium „okres gwarancji” za wykonanie prac montażowych zostanie poddany czas (w
miesiącach) zaoferowany w Formularzu Oferty. Zamawiający wymaga, aby termin gwarancji był nie krótszy
aniżeli 24 miesiące i nie dłuższy aniżeli 60 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje okres
gwarancji krótszy aniżeli 24 miesiące, oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania. Jeżeli
Wykonawca poda w ofercie okres gwarancji dłuższy aniżeli 60 miesięcy, Zamawiający do oceny ofert
przyjmie okres 60 miesięcy.
5.Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100. Oferta Wykonawcy, który uzyska łącznie
najwyższą liczbę punktów, uznana zostanie za najkorzystniejszą.

Wykluczenia
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Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:
a) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;
b) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
c) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, chyba że
Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności.
d) powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 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 przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie
został określony przez IZ PO;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
POWIŚLAŃSKA REGIONALNA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

Adres
82-500 Górki
pomorskie , kwidzyński

Numer telefonu
+48556193151

Fax
+48556193151

NIP
5811933260

Tytuł projektu
„Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo, Gardeja”

Numer projektu
RPPM.10.03.01-22-0221/16-00
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