Tychy, dn. 02.03.2016 r.
Przychodnia Lekarska SAN-MED Sp. z o.o.
43-100 Tychy, ul. Biblioteczna 17

ZAPYTANIE OFERTOWE
I.

Przedmiot zapytania
W związku z realizacją projektu „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii celem pozytywnego wpływu
na ochronę środowiska oraz obniżenia kosztów działalności przychodni lekarskiej w Tychach” zwracamy
się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę i montaż zestawu systemu fotowoltaicznego.

II.

Opis przedmiotu zamówienia i wymagania
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kompletnego systemu fotowoltaicznego, na które
składają się:
1.

Panele fotowoltaiczne, 80 szt. – moc zainstalowana 250 W/szt.

2. Inwerter, 1 szt. - przetwornica mocy, wysoka jakość, parametry techniczne dostosowane do mocy
planowanych do zakupu paneli fotowoltaicznych
- Sprawność 97,9%
- Wyświetlacz graficzny
- Zintegrowany serwer WWW
- Połączenie USB do aktualizacji
- Max. moc DC 20 000 W
- Max. napięcie wejściowe 1000 V
- Max. prąd wejściowy 2x18,6 A
- Moc nominalna 17 000 W
- Max. prąd wyjściowy AC 24,6 A
3.

System mocowania, 1 zestaw - system dostosowany do dachu skośnego budynku Przychodni, w
tym regulacja uchwytów krokwiowych, szyna montażowa

4.

Zabezpieczenia i przewody, 1 zestaw - zestaw dostosowany do prawidłowego montażu i
funkcjonowania instalacji, izolowane przewody instalacji kanałów fotowoltaicznych, odporność na UV
i ozon, hydrolizę, wysokie temperatury, nietopliwe materiały, elastyczne w niskich temperaturach

5.

Koszty montażu i konfiguracji, usługa wymagana do pierwszego uruchomienia instalacji o podanych
parametrach

Kody CPV:
09331200-0 - słoneczne moduły fotoelektryczne
45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
III.

Warunki udziału w postępowaniu:
Złożona oferta powinna zawierać:
1. nazwę i adres oferenta,
2. wartość oferty w PLN – ogółem i w rozbiciu (cena netto, podatek VAT, cena brutto),
3. termin ważności oferty,
4. okres gwarancji
Oferta powinna być przesłana na adres e-mail: sanmed@san-med.tychy.pl
W przypadku braku spełnienia powyższych warunków – oferta nie będzie prana pod uwagę podczas
wyboru dokonywanego przez Ogłaszającego.

IV.

Termin składania ofert upływa w dn. 18 marca 2016 r.
Zaznacza się, że oferty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę.

V.

Kryteria oceny ofert:
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Cena – 100 %

VI.

Zakres wykluczenia
Informujemy, że w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może zostać udzielone
podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z ogłaszającym zamówienie. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między ogłaszającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu ogłaszającego lub osobami wykonującymi
w imieniu ogłaszającego 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.

VII.

Ogólne postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia
Zamawiający przewiduje możliwość anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania jakiejkolwiek oferty w szczególności
w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez
Zamawiającego.
Realizacja przedmiotu zamówienia jest uzależniona od podpisania przez Zamawiającego umowy
o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-026/15. Zamawiający
zastrzega więc sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku gdy nie dojdzie do podpisania
umowy o dofinansowanie.

