Ostróda, dn. 06.07.2017 r.

Znak sprawy: 4/2017
ZAPYTANIE OFERTOWE

Fabryka mebli biurowych „MEBELUX" Sp. z o.o. w związku z realizację Projektu pn.
„Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie MEBELUX Sp. z o.o."
z Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020", poszukuje w 2017 roku dostawców urządzeń
przewidzianych w ramach projektu.

I. Zamawiający:
Mebelux" Sp. z o.o.
14-100 Ostróda
ul. Przemysłowa 9
NIP 739-10-14-196
ww.mebelux.com.pl
Tel. 89 646 15 14
II. Określenie przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych wraz z
urządzeniami pomocniczymi, w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu
RPWM.04.02.00-28-0088/16
„Poprawa
efektywności
energetycznej
w
przedsiębiorstwie MEBELUX Sp. z o.o. ".
Kod CPV: 31700000-3
Nazwa kodu CPV: Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
2. Dane techniczne wymagane wyposażenie, parametry i elementy składowe
a)
panele fotowoltaiczne w ilości 72 szt.
b)
minimalna moc pojedynczego panela 260 W
c)
średnia odporność panelu na obciążenie wiatrem to 2400 Pa, a na obciążenie
śniegiem 5400 Pa
d)
oferta powina posiadać informację o podstawowym koszcie serwisowania
e)
przed złożeniem oferty powino się wykonać wizje lokalną i dopasować odpowiednio
urządzenia do istniejących już na zakładzie urządzeń i rozwiązań. Osobą wskazaną
do kontaktu w sprawie wizji lokalnej jest: Pan Jacek Zalewski, tel. 89 678 99 14 ,
e-mail: zalewski@mebelux.com.pl
3. Po wykonaniu całej instalacji, wykonawca jest zobowiązany przedstawić audyt
energetyczny

4. Wykonawca musi przedstawić ofertę obejmującą całość zamówienia, gdyż zamówienie
nie zostało podzielone na wyodrębnione części i musi być zrealizowane w całości.
III. Termin wykonania zamówienia
1. Wymagany termin realizacji niniejszego zamówienia: do dnia 30 październik 2017 roku w
siedzibie Zamawiającego.
IV. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego
załącznik nr 1.
2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a. Szczegółowe określenie przedmiotu oferty (producent, nazwę i model paneli),
specyfikację techniczną urządzenia, parametry techniczne.
b. Warunki gwarancji i serwisu.
c. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
d. Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym (zgodnie z Załącznikiem nr 2).
e. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy – jeśli dotyczy (oryginał lub kopia
poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem).
3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, napisana na komputerze lub inną trwałą,
czytelną techniką. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny
sposób i parafowane przez osobę uprawnioną.
4. Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną
propozycję.
5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w
rejestrze handlowym lub innym dokumencie rejestrowym, właściwym dla formy
organizacyjnej wykonawcy.
6. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
7. Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w kopercie zaadresowanej na adres
zamawiającego podany na wstępie i posiadającej następujące oznaczenia:
„Dostawa panele fotowoltaiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi”. Nie otwierać przed
24.07.2017r. oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.
V. Miejsce oraz termin składania
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
“Mebelux” Sp. Z o.o.
ul. Przemysłowa 9
14-100 Ostróda
2. Termin składania ofert upływa dnia 24.07.2017r. o godz. 10:00.
3. Zamawiający dokona otwarcia i oceny ofert w dniu, w którym upływa termin ich złożenia.
VI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Wykonawca określi cenę zamówienia w PLN cyfrowo i słownie uwzględniając należny
podatek VAT.
2. Cena podana przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie koszty wykonania przedmiotu
zamówienia oraz ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.

3. Wszystkie ceny określone przez oferenta zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie
będą podlegały zmianom.
VII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami oceny :
1. Parametry techniczne, moc paneli fotowoltaicznych:
Moc paneli – od 0 – 20 pkt.
Najwyższa moc paleli 20 pkt.
Punkty w ramach kryterium będą przyznawane wg. następującej formuły
Pozostałe oferty wg. poniższego wzoru:
Pkt = Sn / Sw x 20 pkt
Pkt – ilość punktów przyznawana kolejnej ofercie
Sw – najwyższa moc paneli ze wszystkich ofert
Sn – moc paneli rozpatrywanych w ofercie
2. Okres gwarancyjny na inwestycję (0 - 20 pkt.):
Punkty w ramach kryterium będą przyznawane wg. następującej formuły:
12 - 24 m-cy 10 pkt
25 - 36 m-cy 15 pkt
37 i więcej 20 pkt
3. Ociążenia paneli na wiatr (0-10 pkt.):
Najwieksze obciążenie na wiatr 10 pkt.
Punkty w ramach kryterium będą przyznawane wg. następującej formuły
Pozostałe oferty wg. poniższego wzoru:
Pkt = Cmin / Ck x 10 pkt
Pkt – ilość punktów przyznawana kolejnej ofercie
Cmin – obciążenie paneli na wiatr rozpatrywanej oferty
Ck – najwyższe obciążenie paneli na wiat ze wszystkich rozpatrywanych ofert
4. Ociążenia paneli na śnieg (0-10 pkt.):
Najwieksze obciążenie na śnieg 10 pkt.
Punkty w ramach kryterium będą przyznawane wg. następującej formuły
Pozostałe oferty wg. poniższego wzoru:
Pkt = Cmin / Ck x 10 pkt
Pkt – ilość punktów przyznawana kolejnej ofercie
Cmin – obciążenie paneli na śnieg rozpatrywanej oferty
Ck – najwyższe obciążenie paneli na naśnieg ze wszystkich rozpatrywanych
ofert
5. Serwis pogwarancyjny - czas reakcji (0 - 10 pkt.):
Punkty w ramach kryterium będą przyznawane wg. następującej formuły
Do - 24h 10 pkt
25h – 48h 5 pkt
49h – powyżej 0 pkt

6. Cena ( 0 - 30 pkt.):
najniższa cena netto 30 pkt.
Punkty w ramach kryterium będą przyznawane wg. następującej formuły
Pozostałe oferty wg. poniższego wzoru:
Pkt = Cmin / Ck x 30 pkt
Pkt – ilość punktów przyznawana kolejnej ofercie
Cmin – cena najniższej oferty
Ck – cena rozpatrywanej oferty
Uzyskane przez oferenta punkty podlegają zliczeniu. O wyborze oferty decyduje najwyższa
ilość punktów uzyskanych przez oferenta.
Dane do oceny ofert w ramach przyjętych kryteriów Wykonawcy zobowiązani są zamieścić w
formularzu oferty oraz w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dołączonym do oferty,
który nie będzie podlegał uzupełnieniu. W przypadku gdy wykonawca nie przedstawi w
złożonej ofercie informacji do punktacji otrzyma 0 pkt.
VIII. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z
punktu widzenia kryteriów przyjętych w zapytaniu.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy.
3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o planowanym
terminie i miejscu podpisania umowy.
IX. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
1. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest: Pan Jacek
Zalewski, tel. 89 678 99 14 , e-mail: zalewski@mebelux.com.pl
X. Informacje uzupełniające
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub
kapitałowo z zamawiającym. Brak powiązań wykonawcy z zamawiającym weryfikowany
będzie w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań. Wykonawcy pozostający
w powiązaniu z Zamawiającym zostaną wykluczeni z postępowania.
2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a. jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania łącznie załącznikami,
b. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
c. zawiera rażąco niską cenę;
d. zawiera błędy w obliczeniu ceny, którego Zamawiający nie był jednoznacznie w
stanie określić i poprawić lub ceny nie odzwierciedlają faktycznych kosztów;
e. wykonawca w wyznaczonym terminie nie zgodził się na poprawienie omyłki, o
której w wezwaniu zawiadomił go Zamawiający;
f. wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
g. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
3. Zamawiający nie udziela zamówienia, jeżeli:

a. nie złożono żadnej oferty;
b. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że
zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
c. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub interesie
Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
4. Zamawiający zastrzega możliwość wzywania Wykonawców do wyjaśnień oraz uzupełnień,
co do treści oferty jak i dokumentów.

W załączeniu:
1/ Formularz ofertowy.
2/ Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym.
3/ Projekt umowy

