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Zapytanie ofertowe

1. Dane Zamawi

o:

Nazwa

Melba Mędrala Społka Jawna

zamawiaiaceoo
Adres siedziby

Ulica: Rynek
Nr domu: 2
Nr lokalu: Kod pocztowy

NlP
,osoba do kontaktu
W sprawIe
oołoszenia
Nr telefonu
Adfes e.mail
Da ne dot

NlP: 6Z6-001-04-44
lmię i nazwisko.
Rafał Żak

+486681 93721
b i u ro@c u ki e rn i a mel

b a, p
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przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu
zamowlenla

32-065

Mieiscowość krzeszowice

Zakup robót i materiałów budowlanych w związku z
rea liza cją projektu, dofina nsowa nego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionaInego/ pn: Poprawa
efektywności energetyczne przedsiębiorstwa,,MELBA" s.c, A.
Mędrala i Wspólnicy poprzez zakup energooszczędnych
urządzen produkcyjnych wraz z przystosowaniem
pomieszczenia do ich montazu oraz wykonanie robót
po|egających na termomodernizacji budynku i montażu
instalacj i fotowolta icznej
lnwestycja zakłada przeprowadzenie przez Wnioskodawcę
prac związanych termomodernizacją budynku, w tym montaz
paneli fotowoltaicznych, pompy ciepła, kotła gazowego i
bojlera,
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch części
projektu:
1. Część(zadanie 4.1- z harmonogramu realizacji projektu):
Modernizacja instalacji ciepłej wody uzytkowej poprzez
zastosowanie mieszanego systemu wytwarzania ciepła z
istn iejącego kotła ga zowego ko n de nsa cyj nego o ra z
powi etrzn ej pom py cie pła, wykorzystuj ącej cie pło od padowe
z procesów produkcyjnych - Dostawa i montaż wymiennika
ciepła z bojlerem 300 litrów oraz Modernizacja instalacji
ciepłej wody uzytkowej
2. Częśc(zadanie 5.]. z harmonogramu realizacji projektu):
Budowa instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii
wytwa rzającej en e rgię el ektryczną poprzez za stosowa n ie
ogniw fotowoltaicznych - Dostawa i montaz instalacji
fotowoltaicznej
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
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Jest możliwe składanie ofert cząstkowych.
Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania placu
budowy po zakończeniu prac budowlanych i montażowych,

Wykonawca zobowiązuje się do wyliczenia w kosztorysie
wszystkich kosztów związanych z dostarczeniem,
zainsta lowa n iem i u ruchomien iem instal acji wraz z
oprzy rządowa n iem, pozwa ającym na po m ia r efektów
osiągnięcia zakładanych wskaźników.
l

Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie przez
potencjalnych Wykonawców, w uzgodnionym wcześniej
te rmi n ie, wizji loka l nej umozl iwiającej przygotowa n ie
dopasowanej do specyfiki budynku oferty.

Nr i nazwa kodu
wg Wspólnego

cpv

słownika zamowień

Harmonogram
realizacji zamówienia
Termin składania ofert
Termin związania
ofeńa
Miejsce isPosób
składania ofert

45000000-7 Roboty budowlane
0933 1200-0 Słoneczne mod uły fotoelektryczne
45317 1,00-3 l n sta owa n e e e kt rycz nych ur ządzeń
pompowych
45331110-0 l nstalowanie kotłów
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45332200-5 Roboty insta lacyjne hyd ra ul iczne
l

i

l

Wymagana jest bezwzględnie realizacja zamówienia do
1"4.1"0.202Or.

Ofertę nalezy złożycdo dnia 1"4.08.2020 do godzinv 16:00.
180 dni
Oferty nalezy składać na wzorze stanowiącym za|ącznik nr ż
do zapytania ofertowego.
Ofertę nalezy złożycdo dnia 1,4.0B,ZOż0 do godziny ]-6:00,
w jeden z ponizszych sposobów:
- osobiście w siedzibie firmy: Melba s.c., Rynek 14,32-065
Krzeszowice,
- pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: Melba
s.c., Rynek 1"4, 32-065 Krzeszowice,
- pocztą elektroniczną na adres mailowy:
biuro @ cu kiern iamelba, pl
W przypadku przesłania oferty pocztą lub przesyłką kurierską
do Zamawiającego, nalezy wziąć pod uwagę, że terminem jej
dosta rczen ia (złozen ia ) Za mawiającem u/ jest termi n
wpłynięcia do miejsca oznaczonego przez Zamawiającego
jako miejsce składania ofert.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od
Wykonawcy:
1. Formularz ofertowy
2. Dokumenty poświadczające sytuację
ekonomiczną/finansową/ np.: informacja z banku o zdolności
kredytowej, umowa kredytowa, stan posiadanych na koncie
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środków z zapisem o celu ich wykorzystania lub kopia polisy
I ubezpieczeniowej.
3, Dodatkowe oświadczeniadotyczące gwarancji i czasu
|
reakcji serwisu.
I
| 4, Koncepcje;
I Dla części1 wymaganym załącznikiem do oferty jest
,|
koncepcja instalacji ze schematycznym przedstawieniem
odzvsku ciepła odpadowego,
I
Dla części2 wymaganym załącznikiem do oferty powinna być
I
koncepcja instalacji fotowoltaicznej zeschematycznym
I
I rysunkiem zabezpieczeń, układu wpięcia do sieci.
|

l

I Zaleca się, aby wszystkie strony
I

I
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oferty ponumerować kolejno
i trwale spiąc (w przypadku dostarczenia w formie

Ioaoierowej),
W przypadku dostarczenia oferty w inne miejsce niz
I
wskazane powyzej lub pozostawienie awizo, Zamawiający nie
I
odpowiedzialności, co do odebrania przesyłki w
I Ronosi
oznaczonym
terminie.
I

Warunki udziału podmiotu w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków:
,

Lp.

Warunki udziału podmiotu w
postępowaniu

1.

Doświadczenie do
wykonywan !a okreŚ!onej
działalnościlub czynności

Opis w jaki sposób Zamawiający będzie
dokonywał ocenv spełnienia warunku
Zamawiający wymaga posiadania
odpowiedniego doświadczenia przy
wykonaniu robót w zakresie odpowiadającym
przedmiotowi zamówienia. Ponadto
Wykonawca zobowiązany jest wykazać:
> w przypadku składania oferty do
części]. zamówienia: ze w ostatnich 5
latach przed upływem składania ofert,
a jezeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie wykonał co
najmniej 3 roboty budowlane
odpowiadające swoim rodzajem i
wartościąrobotom budowlanym
stanowiącym przedmiot zamówienia,
> w przypadku składania oferty do
części2 zamówienia: ze w okresie
ostatniego roku przed upływem
składania ofert, a jezeli okres
prowadzenia działalnościjest krótszy w tym okresie wykonał i przyłączy| do
sieci elektroenergetycznej sumarycznie
przynajmniej 200 kWp.
Doświadczenie powinno być potwierdzone
dokumentami, ze roboty te zostały wykonane
nalezycie, zgodnie z zasadami sztuki
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2.

Podmiot dysponuje
odpowied nim potencjałem
kadr,ow}rm do w},konania
przedmiotu zamówienia

3.

Sytuacja ekonomiczna
finansowa
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budowlanej oraz ze zostały prawidłowo
u kończone,
Podmiot dysponuje odpowiednim potencjałem
kadrowym do wykonania przedmiotu
zamówienia. Zamawiający wymaga
zapewnienia przez Wykonawcę kierowa n ia
prowadzonymi robotami przez kierownika
robót, Zamawiający uzna za spełnienie tego
warunku przez Wykonawcę, jezeli wykaże, że
dysponuje osobami, które zapewnią
kierowanie budową i robotami, tj.
kierownikiem budowy posiadającym
uprawnienia budowlane do kierowanie
robotami budowlanymi w zakresie realizacji
zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa w Po|sce.
Wykonawca wykaze, ze posiada środki
finansowe/ zdolnośćkredytową w wysokości
co najmnie j 30% kwoty ofertowej brutto lub
posiada polisę ubezpieczeniową od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalnościgospodarczej
związanej z przedmiotem zamówienia na
kwotę nie mniejszą niz kwota ofertowa brutto,
obowiązującą na okres nie krótszy niż do
30.1_0,2020

r,

W celu potwierdzenia spełniania warunku
Wykonawca dołączy dokumenty
potwierdzające spełnienie kryterium informację z banku o zdolności kredytowej,
umowę kredytową lub stan posiadanych
środkowna koncie lub kopię polisy

ubezpieczeniowej,
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli
Wykonawca przedłoży kopię polisy
ubezpieczeniowej zgodnej z ww. warunkami.
W przypadku, gdy Wykonawca posiada polisę
ubezpieczeniową na termin krótszy niz
wskazany i nie ma mozliwości na moment
składania oferty wydłuzenia tego terminu,
niezbędne jest przedłozenie zobowiązania do
wydłuzenia polisy ubezpieczeniowej.
Oferenci niespełniający Warunków Udziału w
Postępowaniu podlegają wykluczeniu z
postępowania,
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zamowienia, do kazdej oddzielnie.

Łączna ocena obejmie sumę punktow uzyskanych w poszczegolnych kryteriach,

liczonąza poszczegolne częścizamówienia oddzielnie. Punkty będą licŹone z
dokładnoscią do dwoch miejsc po przecinku, stosują. po*r."Óhne zasady

zaokrąglania,

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
Wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostan-ie oceniona w podanych
krYteriach wyboru jako najkorzystniejsza w danej częścizamówienia
- uzyskując
najwyższą liczbę pu n ktow,

5. lnformaciedodatkowe:

Wytyczne do
przygotowania
ofeń

zamawialący wymaga udzielenia przez wykonawcę pisemnej gwarancx
-J
jakościna wykonane zamowienie na okreŚ:
> dla części1 zamowienia: nie krotszy niz 5 lat,
> dla części2 zamowienia: na falownik minimum 8 lat, na wady
modułow fotowoltaicznych minimum 12lat, na moc modułow
fotowoltaic znych min imum 25 lat,
zamawiający wym a ga udzie le n ia przez wyko nawcę p isem nejl de kla racj i
J
'
utrzymania sprawności zainstalowanych uiządzeń:'
> dla części1 zamówienia: na poziomie przynajmniej 90% przezcały
okres gwarancji;
>.dla części2zamówienia: na poziomie przynajmniej 807o przezcały
okres gwarancji.
Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego robot.
Zamaw lający wym aga udzi e len ia przez Wyko n awcę p sem nej
deklaracji, związanej z czasem reakcji serwisu, na czas nie dłuzszy niz
48 godzin od dnia zgłoszenia usterki.
Zamawiający nie ustala szablonu powyzszych deklaracji.
i

Dla części1 wymaganymzałącznikiem do oferty jest koncepcja
instalacji ze schematycznym przedstawieniem odzysku ciepła
odpadowego.
Dla części-2wymrganym załącznikiem do oferty powinna byc
kon ce pcja n sta la cj i fotowolta c znej ze sch ematycznym
rysu n kiem
zabezpieczeń, układu wpięcia do Śieci.
i

i

Wytyczne do przygotowania oferty:
1. Zamawiający pzewiduje składinie ofert częściowych (na
poszczególne zadan ia l części zamowienia).
2, zamawiający zezwala na składanie ofert w ramach konsorcjum. w
takim przypadku dopuszczalne jest sumowanie doświadczenia.
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przedłożyc szczegołowy
kosztorys ofertowy.
4. każdy wykonawca moze złożyctylko jedną ofertę i zaproponowac
tylko jedną cenę całkowitą wyrazoną w pLN, z dokładnościądo dwoch
miejsc po przecinku.
5. cena podana w ofercie winna obejmowac wszystkie koszty i składniki
związane z wykonaniem zamowienia oraz warunkami stawianymi przez
Zamawiającego,
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i
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złozeniem oferty.
7 . Złożenie przez Wykonawcę więcej niz jednej oferty lub oferty
zawierającej rozwiązania wariantowe lub alternatywne spowoduje jej
odrzucenie
8. Oferty, ktore wpłyną po terminie zostaną odrzucone.
9. Ofeńy składane są z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim,
na formularzu stanowiącym załącznik nr 2
10, Wykonawca może pized upływem terminu składania ofert zmienic
lub wycofac ofertę.
11, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury
wyboru oferenta, uniewaznienia zapytania, uznania, ze postępowanie
nie przyniosło oczekiwanego rezultatu bez podania przyczyny i
konsekwencji prawnych i finansowych z tego wynikających, na każdym
etaoie.
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamowienia publicżne, ud4ielżne
przezZamawiającego, nie mogą byc udzielane podmiotom
powiązanym z nim osobowo Iub kapitałowo. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyzej, rozumie się
wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upowaznionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczegolności na:
a) uczestniczeniu w społce jako wspolnik społki cywilnej lub społki
osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałow lub akcji lub prawa do
podej mowania .dócyzji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub
zarządzającego, proku re nta, pełnomocn ka,
d) pozostawaniu w związku małzeńskim, w stosunku
pokrewienstŃa lub powinowaćtwa w linii prostej, pokrewieństwa
drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
i

MELBA Mędrala
*ooriu JJ"n"

,'-\'l
i

Rynek
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'_Y-NlP 676_001-04-44
(data i podpis Zamawi

