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

na wykonanie opinii technicznych oraz programu funkcjonalno-użytkowego na zakup
i montaż instalacji fotowoltaicznych dla placówek oświatowych i budynku urzędu miasta
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii.

1. Określenie przedmiotu zamówienia oraz terminu realizacji:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opinii technicznych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla
obiektów gminnych wyszczególnionych w załączniku spełniających wymogi
zamówień publicznych oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-20 działanie 4.1 Odnawialne źródła energii. Opracowana
dokumentacja stanowić będzie podstawę do ogłoszenia przez Zamawiającego
zamówienia publicznego na wykonanie przedsięwzięcia po uzyskaniu
dofinansowania.
1.2. W ramach przedmiotowego zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do
przygotowania:
a) opinii technicznych możliwości montażu instalacji fotowoltaicznej wraz z częścią
opisową, charakterystyką istniejącej instalacji elektrycznej, wskazaniem miejsca
montażu falownika na podstawie wizji w terenie oraz zebranych danych,
b) Programu funkcjonalno–użytkowego, który będzie zawierał:
a. określenia doboru optymalnej moc instalacji dla obiektu,
b. określenia efektu ekologicznego,
c. oszacowania kosztów wykonania instalacji,
d. opracowania poglądowego rysunku każdej instalacji.
Program funkcjonalno-użytkowy musi być zgodny z przepisami prawa m.in.
Rozporządzeniem Ministra w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004 r. z późn. zmianami oraz
wytycznymi RPO.
1.3. Przedmiot zamówienia określony w pkt. 1.1. zostanie zrealizowany w terminie do
7 sierpnia 2017 roku.
1.4. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie
Zamawiającego – Urzędzie Miasta Żory, ul. Rynek 9, pokój 305, 304 lub telefonicznie 1

osobą do kontaktów z Wykonawcami jest Pani Aleksandra Czerwińska, tel. (32) 43 48 144,
e-mail: zze@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 14 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.
5. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy przesłać mailem na adres: zze@um.zory.pl w terminie do dnia 03.07.2017 r.
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.
6.4. Załączniki:
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – wykaz obiektów
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Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

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

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

NIP……………………………………………..
nr tel……………………………………………. nr faxu………………………………………..
Oferuje/my realizację niniejszego zamówienia określonego w zapytaniu za kwotę:
Ilość
[szt.]
Zakres usług

Lp.

Cena
netto
[zł/szt.]

Cena
netto
[zł]

VAT
[zł]

Cena
brutto
[zł]

3x4
1

2

1

opinie techniczne możliwości
montażu instalacji fotowoltaicznej

2

program funkcjonalno –
użytkowy

3

4

5

5+6
6

7

10
1

Razem:
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) akceptuję/(-emy) warunki określone w projekt umowy
h) 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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Załącznik nr 2
Wykaz obiektów
Lp.

Nazwa jednostki

1.

Urząd Miasta Żory

2.

Zespół Szkół nr 6

3.

Zespół Szkół nr 3

4.

5.

6.
7.
8.

Zespół Szkół
Ogólnokształcących w
Żorach
Szkoła Podstawowa nr
3 im. Żorskich
Twórców Kultury
Przedszkole nr 16 im.
Czesława
Janczarskiego
Szkoła Podstawowa nr
15
Zespół Szkół nr 5

Szkoła Podstawowa nr
17
Zespół Szkół
10. BudowlanoInformatycznych
9.

Adres

Al. Wojska
Polskiego 25
os. Pawlikowskiego
40

Taryfa

C21

Moc
przyłączeniowa
[kW]

Uwagi

32 4348132

110

C21

80

os. Sikorskiego 53

C21/C11

60/
40

ul. Powstańców 6

C21

Nr telefonu

32 4357492
2
przyłącza

601053307
601165548
32 4342933

70

32 43
45 430
606 911 014
32-435 31
09
607 350 382
32 434 39
25
324358 735
603152422

os. 700-lecia Żor
16

C21

os. Sikorskiego

C21

60

ul. Bankowa 1

C21

207

2xC21

60/
85

C11

17,3

324342563

C21

60

324342626
32 4342944

ul. Wodzisławska
201
ul. Dąbrowskiego
15
ul. Rybnicka 5

70

2
przyłącza

4

