
 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

             28 maja  2019. 

Data   

Leszek Stypuła 

Lasochów 39 

28-366 Małogoszcz 

e-mail l.stypula@op.pl;   

e-mail lasochow@gmail.com 

tel.  601 550129 

 

Dane identyfikacyjne zamawiającego  
 

 

 

 

 

         Nazwa i adres oferenta 

 

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na: 

Zakup i montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 52,29 kW w Oksie, zakup i montaż dwóch  

powietrznych pomp ciepła o łącznej mocy 36 kW w budynku administracyjno-gospodarczym w Oksie i 

Lasochowie (siedzibie głównej gospodarstwa rybackiego) oraz wykonanie modernizacji instalacji co i cwu w 

budynku administracyjno-gospodarczym w Oksie.   
 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem dostawy są:  panele fotowoltaiczne  pod dwie elektrownie słoneczna o mocy 22,05 kW i 30,24 kW 

każda wraz z inwerterami, kablami, osprzętem i systemem  mocowania oraz elektrycznym schematem 

połączenia i montażem , zakup i montaż dwóch  powietrznych pomp ciepła o łącznej mocy 36 kW w budynku 

administracyjno-gospodarczym w Oksie i Lasochowie (siedzibie głównej gospodarstwa rybackiego) oraz 

wykonanie modernizacji instalacji co i cwu w budynku administracyjno-gospodarczym w Oksie. Panele o mocy 

jednostkowej minimum 315W. Panele, pompy ciepła i całe do nich wyposażenie fabrycznie nowe. Muszą 

spełniać wszystkie warunki obowiązujących przepisów. Pożądany termin ważności oferty 180 dni. 

 
 

Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

Lp. Nazwa kryterium 

 

Waga 

1. Cena netto  100% 

2.   

3.   

…   

 
 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium 

  
1. Cena netto oferty:  

Znaczenie procentowe kryterium: 100 %  

Max. ilość punktów: 100 pkt  

Zasady punktacji: Liczymy iloraz: łącznej wartości netto ceny najniższej oferty do badanej oferty, następnie 

wynik mnożymy x 100, wynik iloczynu mnożymy x waga tj.(1,0).  

Punkty uzyskane za poszczególne kryteria podlegają sumowaniu. Maksymalna liczba punktów możliwych do 

uzyskania: 100 pkt. Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

Zamawiający wybiera ofertę, która odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu 

ofertowym i uzyskała najwyższą liczbę punktów, która stanowi sumę punktów uzyskanych w kryteriach cena 

netto oraz długość okresu gwarancji a dodatkowo (bez punktowania) długość realizacji zamówienia 

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej oferentów wyżej w rankingu 

będzie ten, który wskaże niższą cenę, następnie ten który wskaże dłuższy okres gwarancji a następnie ten który 

wskaże krótszy czas realizacji zamówienia. 
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