Szczecin, dn. 16 stycznia 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Beneficjenta

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA pod wezwaniem MIŁOSIERDZIA BOŻEGO w Szczecinie
ul. Przyjaciół Żołnierza 45, 71 - 670 Szczecin
NIP 851 204 83 91
strona internetowa: www.milosierdzie.szczecin.pl
Osoba odpowiedzialna za zamówienie : Piotr Ostrowski,
tel. 601 80 80 22, e-mail: biuro@europrojekty.com ; godziny pracy: 8:00 – 16:30.
2. Opis przedmiotu zamówienia*

„Budowa instalacji fotowoltaicznej drogą dywersyfikacji źródeł
energii Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Szczecinie” zgodnego z umową o dofinansowanie
nr RPZP.02.10.00-32-A003/16 z dnia 05.12.2016 r. w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II
Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych
źródeł.
a/ Realizacja projektu pn:

Kod CPV: 45000000-7
Nazwa kodu CPV: Roboty budowlane
Kategoria ogłoszenia: Roboty budowlane
Podkategoria ogłoszenia: Roboty budowlane
Dodatkowe przedmioty zamówienia:
09331200-0: Słoneczne moduły fotoelektryczne
09332000-5 : instalacje słoneczne
45231000-5 : Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i
linii energetycznych
45311000-0 : Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45261215-4 : Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
b/ Cel zamówienia

Wyłonienie wykonawcy na kompleksowe zaprojektowanie oraz wybudowanie systemu
mikroinstalacji wytwarzających energię elektryczną ze słońca o mocy ok. 0,03796 MW,
zainstalowanych na terenie nieruchomości zabudowanej dwoma budynkami – budynek
kościoła i budynek domu parafialnego, ul. Przyjaciół Żołnierza 45 w Szczecinie.
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Etapy zamówienia:
1)
2)
3)
4)
5)

Przygotowanie dokumentacji technicznej instalacji PV.
Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku kościoła.
Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku domu parafialnego.
Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej oraz uruchomienie instalacji.

Zamawiający oczekuje zatem na ofertę dot. zaprojektowania i wykonania instalacji
fotowoltaicznej, a wszelkie dokumenty i Informacje szczegółowe dot. nieruchomości zostaną
przekazane wykonawcy wybranemu w niniejszym postępowaniu w okresie harmonogramu realizacji
zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony z załączonym dokumencie
pn: Wymagania techniczne i technologiczne inwestycji.
Cena wskazana w ofercie powinna być wyrażona w PLN liczonych do dwóch miejsc po
przecinku i musi obejmować wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia,
łącznie z obowiązującym podatkiem VAT. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą
prowadzone będą wyłącznie w PLN.
c/

d/ Zamawiający w celu oceny czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do

przedmiotu
zamówienia może zażądać od każdego wykonawcy udzielenia w terminie 7 dni
kalendarzowych szczegółowych wyjaśnień dotyczących zakresu oferty mającej wpływ na
wysokość oferowanej ceny. W przypadku nie przedstawienia na wniosek zamawiającego
wyjaśnień, oferta Wykonawcy ostanie odrzucona.
e/ Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonanie przedmiotu zamówienia: od dnia 27.02.2017 r. do dnia 31.05.2017 r.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki
udziału w zamówieniu:
a/ Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie stawia szczególnych
wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku
poprzez złożenie oświadczenia.
b/ Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Warunek wiedzy
i doświadczenia będzie potwierdzony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat,
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,
to w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwa zamówienia polegające na budowie
instalacji fotowoltaicznej dachowej o mocy minimum 20 kWp wraz z podaniem rodzaju
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że
dane zamówienie zostało wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone.
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Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia/nie spełnia na podstawie
oświadczenia złożonego przez Wykonawcę oraz przedłożonych przez Wykonawcę
dokumentów (np. poświadczeń, protokołów odbioru).
Zamawiający oczekuje wskazania przez Wykonawcę całości lub części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm
podwykonawców.
c/ Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący osób zdolnych do
wykonywania zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej dwoma osobami, które
będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadające kwalifikacje zawodowe
i doświadczenie niezbędne dla wykonania zamówienia, tj. posiadają ważny certyfikat
potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (zgodne art. 136
i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) lub ważne świadectwo kwalifikacyjne
uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub uprawnienia
budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych.
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia-nie spełnia na
podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę.
d/ Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe
wykonanie zamówienia w terminie realizacji wg umowy. Ocena spełnienia warunku zostanie
dokonana wg formuły: spełnia-nie spełnia na podstawie oświadczenia złożonego przez
wykonawcę.
e/ Wymagany minimalny okres gwarancji producenta w odniesieniu do poszczególnych
elementów składowych instalacji:
- moduły fotowoltaiczne: nie mniej niż 10 lat,
- falowniki: nie mniej niż 5 lat,
- konstrukcja nośna/montażowa instalacji: nie mniej niż 10 lat
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia-nie spełnia na podstawie
oświadczenia złożonego przez wykonawcę.
f/ Przedstawią podstawowe parametry instalacji fotowoltaicznej, poprzez podanie
wszystkich parametrów według kryteriów wymienionych w Tabeli nr 1 dokumentu pn.
"Wymagania techniczne i technologiczne inwestycji". Wartości podane w ww. Tabeli nr 1
należy traktować jako wymagania minimalne, których nie spełnienie będzie skutkowało
odrzuceniem oferty. Brak podania jakiegokolwiek z parametrów (osobno dla budynku
kościoła i osobno dla budynku domu parafialnego) będzie skutkował odrzuceniem oferty.
Ponadto wykonawca winien złożyć oświadczenie, iż oferowana przez niego instalacja spełnia
wszystkie wymagania zawarte w dokumencie pn. "Wymagania techniczne i technologiczne
inwestycji". Brak złożenia tego oświadczenia będzie skutkował odrzuceniem oferty.
Uwaga dodatkowa: Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej ani
częściowej. Zamawiający nie przewiduje również udzielania zamówień uzupełniających.
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4. Informację o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do
poszczególnych kryteriów oceny oferty.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich
znaczenie:
Ocena punktowa /
waga kryterium

Nazwa kryterium

Kryterium 1
Cena całkowita wykonania przedmiotu zamówienia uwzględniająca 23 % vat

waga -60%

Kryterium 2
Parametry techniczne instalacji fotowoltaicznej – ilość wyprodukowanej
energii

Waga - 15%

Kryterium 3
Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji

Max 5 pkt.

Kryterium 4
Okres gwarancji

Max 10 pkt.

e/ kryterium 5 Deklaracja producenta modułów fotowoltaicznych, na pokrycie
kosztów związanych z demontażem i wymianą, w przypadku defektu modułu w
czasie trwania gwarancji

Max 10 pkt.

5. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.

kryterium nr 1 - Cena całkowita: waga 60% (CC)
Opis sposobu przyznawania punktacji wg wzoru:
211 439,75
CC = ---------------------------------------------------- x 60 % x 100 = .......................pkt
Zaoferowana cena brutto (zł)
kryterium nr 2 - Parametry techniczne instalacji fotowoltaicznej – rozumianej jako
realna ilość wyprodukowanej energii z instalacji : waga 15 % (PT)
Opis sposobu przyznawania punktacji wg wzoru:
Ilość wyprodukowanej energii (MWhe/rok)
PT = ----------------------------------------------------------- x 15 % x 100 = .......................pkt
32,17
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Kryterium nr 3 - Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji rozumianego jako czas na
usunięcie awarii i uruchomienie instalacji od momentu zgłoszenia awarii (CR)
1. Czas reakcji serwisu od powiadomienia o awarii poniżej 160 godzin – 1 pkt
2. Czas reakcji serwisu od powiadomienia o awarii poniżej 130 godzin – 2 pkt
3. Czas reakcji serwisu od powiadomienia o awarii poniżej 100 godzin – 3 pkt
4. Czas reakcji serwisu od powiadomienia o awarii poniżej 70 godzin – 4 pkt
5. Czas reakcji serwisu od powiadomienia o awarii poniżej 50 godzin – 5 pkt

kryterium nr 4 – Okres gwarancji wykonania zlecenia (OG)
Opis sposobu przyznawania punktacji :
1. Okres gwarancji wykonania zlecenia 2 lata – 1 pkt
2. Okres gwarancji wykonania zlecenia 3 lata – 4 pkt
3. Okres gwarancji wykonania zlecenia 4 lata – 6 pkt
4. Okres gwarancji wykonania zlecenia 5 lata – 8 pkt
5. Okres gwarancji wykonania zlecenia 6 lat – 10 pkt

kryterium nr 5 – Deklaracja producenta modułów fotowoltaicznych, na pokrycie
kosztów związanych z demontażem i wymianą, w przypadku defektu modułu w
czasie trwania gwarancji (DP)
Maksymalna ilość punktów, jakie może uzyskać oferta wynosi 10 punktów.
1. Pisemna deklaracja producenta na pokrycie kosztów wymiany modułów fotowoltaicznych - 10 pkt.
2. Brak deklaracji producenta na pokrycie kosztów wymiany modułów fotowoltaicznych - 0 pkt.

Wzór na obliczenie punktacji oceny oferty (POO):
POO= CC + PT + CR + OG + DP
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszych Zapytaniu ofertowym i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o wskazane kryteria oceny ofert. Jeżeli nie można wybrać oferty
najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans
kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
6 . Termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia następnego od daty
ogłoszenia zapytania ofertowego - w formie papierowej lub elektronicznej; w siedzibie
Zamawiającego lub przesłać na adres Zamawiającego lub mailowo na adres:
zbrzozowski@poczta.onet.pl oraz biuro@europrojekty.com z dopiskiem: „OFERTA INSTALACJA PV”.
Termin 14 dni kalendarzowych biegnie od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania
ofertowego tj. od dnia 17.01.2017 r. i kończy się z upływem ostatniego dnia tj. 31.01.2017 r.
do godziny 23:59:59.
Termin związania ofertą: 30 dni.
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7. Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych).

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie udzielane przez beneficjenta nie
będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp,
nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta 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.
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia złożonego przez
wykonawcę.
Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
8. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia , o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.

Zamawiający wymaga, iż nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień
zawartej umowy z Wykonawcą w stosunku do treści niniejszego zapytania ofertowego oraz
złożonej oferty.
.
9. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą.

Zamawiający wymaga złożenia oświadczeń zgodnych ze wskazaniami określonymi w pkt 3
ust. a, b c d oraz pkt. 7.
10. Pozostałe informacje

a/ Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą
konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016r. a także Wytyczne: Zasady w
zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, bez
zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
b/ W związku z sytuacją określoną ust. a, Wykonawcy nie przysługują żadne środki
odwoławcze przewidziane w wyżej cytowanej ustawie.
c/ Oferty niespełniające któregokolwiek z wymagań określonych w Zapytaniu Ofertowym,
zostaną odrzucone z procedury ich oceny.
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d/ Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
e/ Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
f/ Niezwłocznie po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty Zamawiający upubliczni wyniki oceny
ofert na stronie internetowej: www.milosierdzieszczecin.pl oraz
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
11. Informacje dla wykonawcy wyłonionego w procedurze wyboru

a/ Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia
polisy ubezpieczeniowej (w ciągu 3 dni od momentu poinformowania o wyborze), a w
przypadku jej braku, innego dokumentu, potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności zgodnej z przedmiotem
zamówienia co najmniej na kwotę 300.000,00 zł.
b/ Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które
ustala się w wysokości 10% wartości oferowanego wynagrodzenia brutto za przedmiot
zamówienia.
c/ Zabezpieczenie wykonawca zobowiązany będzie wnieść na wskazany rachunek bankowy
Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.
d/ Zamawiający wskazuje, że 20% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 80% wniesionego
zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania zamówienia.
e/ Zabezpieczenie należytego wykonania będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i
wysokościach , odpowiednio:
1. 20% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
2. 30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie później niż w 15 dniu od daty upłynięcia
okresu rękojmi za wady.
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