ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro

na opracowanie dokumentacji dla mikroinstalacji OZE w obiektach mieszkalnych
i niemieszkalnych w związku z zamiarem przystąpienia Gminy Miejskiej Żory do konkursu
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii. Poddziałanie 4.1.3. Odnawialne
źródła energii – konkurs (granty).
1. Określenie przedmiotu zamówienia oraz terminu realizacji:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji dla mikroinstalacji OZE
w obiektach mieszkalnych i niemieszkalnych spełniającej wymogi Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-20 działanie 4.1
Odnawialne źródła energii. Poddziałanie 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs
(granty).
1.2. W ramach przedmiotowego zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany
do przygotowania:
a) minimalnych parametrów technicznych wraz z ustaleniem cen rynkowych dla:
a. mikroinstalacji fotowoltaicznych,
b. kolektorów słonecznych,
c. pomp ciepła do przygotowywania c.w.u.,
b) analiz: finansowej, ekonomicznej, specyficznej, wrażliwości i ryzyka projektu zgodnie
z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Śląskiego 2014-2020, dostępnymi na stronie internetowej
www.rpo.slaskie.pl oraz innymi dokumentami wymienionymi w ogłoszeniu o naborze
w ramach RPO WSL 2014-2020 nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17,
c) opinii technicznych, które będą zawierały:
a. możliwość sposobu i miejsca montażu mikroinstalacji OZE produkującej
energię elektryczną i/lub cieplną dla każdego obiektu wraz z częścią opisową,
charakterystyką istniejącej instalacji elektrycznej, wskazaniem miejsca
montażu falownika, itp. w zależności od mikroinstalacji OZE, na podstawie
wizji w terenie oraz zebranych danych,
b. określenia doboru optymalnych mocy mikroinstalacji dla poszczególnych
obiektów,
c. określenia efektu ekologicznego dla każdej mikroinstalacji indywidualnie,
d. oszacowania kosztów wykonania poszczególnych mikroinstalacji,
e. opracowania poglądowego szkicu dla każdej mikroinstalacji,
d) programu funkcjonalno-użytkowego z uwzględnieniem efektów rzeczowych
i ekologicznych zbiorczo dla całego projektu.
Program funkcjonalno-użytkowy musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2
września 2004 r. z późn. zmianami.
1.3. Przedmiot zamówienia określony w:


pkt. 1.2.a) zostanie zrealizowany w terminie do 19 stycznia 2018 r.



pkt. 1.2.b), 1.2.c) oraz pkt. 1.2.d) zostaną zrealizowane w terminie od 23 lutego 2018
do 9 marca 2018 r., terminy mogą ulec wydłużeniu w przypadku przedłużenia
naboru do projektu.

1.4. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie
Zamawiającego – Urząd Miasta Żory, ul. Rynek 9, pokój 305, 304, Aleja Wojska Polskiego
25 pok. 207, lub telefonicznie - osobami do kontaktów z Wykonawcami są:


Klaudia Mojza, tel. (32) 43 48 144, e-mail: zze@um.zory.pl



Katarzyna Bujar – w zakresie opracowania analiz określonych w pkt. 1.2.b)
tel.: (32) 43 48 255, e-mail: zsir@um.zory.pl

2. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
2.1.W postępowaniu publicznym mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają, wiedzę
i doświadczenie w świadczeniu usług objętych zamówieniem.
2.2.Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
3. Rozliczenie przedmiotu zamówienia:
3.1. Zapłata wynagrodzenia za zrealizowane usługi będzie dokonana na podstawie
wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT po zrealizowaniu zlecenia.
3.2. Wynagrodzenie opisane powyżej będzie płatne przelewem bankowym z rachunku
Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 21 dni od
dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do
wystawienia faktury będzie protokół odbioru wykonanych usług.
4. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
- Cena – 100%,
- Cena oferty musi być podana w PLN,
- Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia,
- Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązującą przez okres ważności umowy i nie będzie
podlegała zmianie w okresie jej trwania.
Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy będzie uzależnione od liczby obiektów
zakwalifikowanych do projektu i będzie odpowiadało faktycznie wykonanym opiniom
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technicznym w ilości nie większej niż 200 szt., zgodnie z cenami określonymi w formularzu
ofertowym.
5. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy przesłać mailem na adres: zze@um.zory.pl w terminie do dnia 11.01.2018 r.
do godziny 12:00.
6. Wymogi co do przygotowania oferty:
6.1. Oferta powinna być przygotowana na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr
1 do niniejszego zapytania.
6.2. Oferent przesyła skany wszystkich dokumentów podpisane zgodnie ze sposobem
reprezentacji Wykonawcy.
6.3. O wynikach rozeznania Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów zaproszonych
do składania ofert. Termin zawarcia umowy zostanie wyznaczony przez Zamawiającego
w informacji skierowanej do Wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – formularz oferty
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Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY
na świadczenie usług związanych z przygotowaniem dokumentacji w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie 4.1. Odnawialne
źródła energii. Poddziałanie 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs (granty).
Dane dotyczące Wykonawcy
……………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa Wykonawcy)

……………………………………………………………………………………………………………
(adres siedziby Wykonawcy)

NIP……………………………………………..
nr tel. ……………………………………………. e-mail ………………………………………..
Oferuje/my realizację niniejszego zamówienia określonego w zapytaniu za kwotę:

Lp.

Zakres usług

Ilość
[szt.]

Cena netto
[zł/szt.]

Wartość
netto
[zł]
3x4

1

2

3

4

5

1

opracowanie minimalnych parametrów
technicznych wraz z ustaleniem cen
rynkowych mikroinstalacji OZE

1

2

analizy: finansowa, ekonomiczna,
specyficzna, wrażliwości i ryzyka

1

opinie techniczne możliwości montażu
mikroinstalacji OZE

100*

3

4

program funkcjonalno – użytkowy

VAT
[zł]

6

Cena
brutto
[zł]
5+6
7

100**
1

Razem:

* Wykonanie opinii technicznych do 100 szt.
** Wykonanie opinii technicznych od 101 do 200 szt.

Oświadczam, że:
a) zapoznałem/zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym,
b) otrzymałem/otrzymaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia,
c) posiadam(-y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień,
d) posiadam(-y) niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponuję/(-emy) osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
e) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia,
f) znajduję (-emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
g) pozostaję/(-emy) związany/(-i) niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia jej złożenia.

…………………………………………
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy)

……………………………
(data)
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