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Gdańsk, 29.08.2016  

 

 

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2.2.1/2016 

 

 

EMU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 

ul. Twarda 12, 80-871 Gdańsk  

fax: +48 58 344 88 77 

e-mail: info@emu.com.pl 

NIP: 5833085052 REGON: 220891537 KRS: 0000340011 

 

w związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt.  

Rozwój działalności Spółki EMU poprzez utworzenie Centrum Szkoleniowego Innowacji Energetycznych i 

Odnawialnych Źródeł Energii 

realizowanego w ramach Działania 2.2. Inwestycje profilowane, Poddziałania 2.2.1. Inwestycje 

profilowane – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 

na lata 2014-2020. 

 

Spółka zaprasza do składania ofert na 

Dostawę konstrukcji zadaszeniowej samonośnej z poszyciem fotowoltaicznym pn. „wiata solarna” 

kod CPV 09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 

45223810-7 Konstrukcje gotowe 

mailto:info@emu.com.pl
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I. Zamawiający: 

EMU Sp. z o.o. Sp. k.,  

ul. Twarda 12  

80-871 Gdańsk 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

Zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w punktach 6.5.1 oraz 6.5.3 Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie elementów konstrukcyjnych i 

fotowoltaicznych, których połączenie tworzy generator fotowoltaiczny posadowiony na 

gruncie, w ramach projektu dotyczącego utworzenia Centrum Szkoleniowego Innowacji 

Energetycznych i Odnawialnych Źródeł Energii.  

Dostawa kompletnej konstrukcji samonośnej w charakterze wiaty zadaszeniowej z 

poszyciem fotowoltaicznym.  

 

Sposób posadowienia: montaż na bloczkach betonowych prefabrykowanych – słupy nośne 

zakończone stopami w postaci płaskownika kwadratowego z czterema otworami 

umożliwiającymi wykonanie połączenia na kołki lub śruby do podłoża z kostki brukowej lub 

prefabrykatu betonowego. Przetwarzanie energii słonecznej na energię prądu stałego ze 

źródła odnawialnego należy zrealizować za pomocą generatora fotowoltaicznego 

zbudowanego z ośmiu modułów fotowoltaicznych w technologii krystalicznej, które zostaną 

połączone szeregowo. Posadowienie generatora fotowoltaicznego zgodnie z modelowym 

rysunkiem wizualizacyjnym (Rys.1 – Załącznik nr 3). 

 

Konfiguracja elementów konstrukcyjnych musi umożliwiać przebywanie i poruszanie się 

ludzi pod wiatą. Konstrukcja podpór pionowych musi być zaprojektowana bez wsporników 

poprzecznych oraz skośnych. Dozwolone ewentualne wsporniki mogą znajdować się w 

części zadaszeniowej konstrukcji. Zamawiający zamierza zamknąć wiatę po obrysie 
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zewnętrznym materiałem przesłaniającym mocowanym do wsporników pionowych wiaty 

wykorzystując podpory do zamocowania maskownic z materiału.  

 

Parametry konstrukcyjne wiaty: 

- materiał konstrukcji: stal ocynkowana i/lub stal nierdzewna i/lub aluminium, 

- dostępna przestrzeń na gruncie do posadowienia wiaty: 3x4m 

- wysokość podpory przedniej: 2,3 m 

- wysokość podpory tylnej: 2,8 m 

- zadaszenie: poliwęglan przezierny bezbarwny pod poszyciem z modułów fotowoltaicznych 

- wariant wykonania: według rys. nr 2 oraz nr 3 (Załącznik nr 3). 

 

Parametry generatora fotowoltaicznego: 

- technologia modułów fotowoltaicznych: krystaliczna, wykonanie transparentne 

- parametry elektryczne pojedynczego modułu: sprawność modułu nie mniejsza niż 15,4 % 

- wymiary modułów fotowoltaicznych:  

 szerokość 1 m +/- 0,05 m  x  długość 1,6 m +/- 0,05 m 

- grubość ramy: nieistotne 

- grubość szkła solarnego: nieistotne 

- długość okablowania: co najmniej 80 cm każdy biegun 

- wykonanie okablowania: kabel dedykowany odporny na działanie warunków 

atmosferycznych, zakończony kompletem wtyków w standardzie MC4 

 

Połączenia elektryczne: 

- brak 

 

Zamawiający zamierza wykorzystać wiatę w sposób umożliwiający jej wielokrotne 

demontowanie i ponowny montaż. Sposób wykonania elementów powinien zapewnić 

możliwość dokonania połączeń śrubowych pomiędzy elementami składowymi konstrukcji 

bazowej. 

 

Gwarancja: 

- minimum 12 miesięcy 

 

IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia 
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 Termin realizacji: do 10.09.2016;  

 Miejsce: EMU Sp. z o.o. Sp. k., ul. Twarda 12, 80-871 Gdańsk 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2. posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia. 

Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi 

potwierdzenie realizacji na co najmniej 2 stanowiska laboratoryjne opartych 

konstrukcji dedykowanych do modułów fotowoltaicznych do badań innowacyjnych 

systemów fotowoltaicznych oraz przynajmniej 5 stelaży naziemnych pod instalacje 

fotowoltaiczne opartych na indywidualnych projektach o łącznej mocy co najmniej 

30 kW, 

3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4. nie są powiązani osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego 

lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzaniem 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. 

Wykonawca potwierdzi spełnianie ww. warunków poprzez złożenie oświadczenia 

stanowiącego Załącznik nr 2. 
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VI. Sposób obliczania ceny oferty 

Wszystkie kwoty należy podać w PLN oraz zaokrąglać do 2 miejsc po przecinku. Stawki 

podatku VAT należy obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca powinien 

sporządzić ofertę podając cenę netto, należny podatek VAT i cenę brutto. 

 

VII. Kryteria oceny i wyboru ofert 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium: 

Lp. Nazwa Waga kryterium – ilość punktów 

1. Cena netto  65% 

2. Termin realizacji w dniach 30% 

3. Gwarancja w miesiącach 5% 

 Razem 100% 

 

Punkty zostaną obliczone za pomocą następującego wzoru: S = C + T + G 

gdzie: 

S – suma uzyskanych punktów 

C – punkty z kryterium cena netto oferty 

T – punkty z kryterium termin realizacji oferty 

G – punkty z kryterium gwarancja w miesiącach na instalacje 

Kryterium 1 - Cena oferty 

C= (cmin/cn) x 65% 

Gdzie: C – liczba punktów za cenę 

cmin – najniższa zaoferowana cena 

cn – cena badanej oferty 

Kryterium 2 – Termin realizacji 

T= (tmin/tn) x 30% 

Gdzie:  T – liczba punktów za termin realizacji 
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tmin – najkrótszy zaoferowany termin realizacji 

tn – termin realizacji badanej oferty 

 

Kryterium 3 –  Gwarancja w miesiącach 

G= (gmax/gn) x 5% 

Gdzie:  G – liczba punktów za gwarancję 

gmax – najdłuższy zaoferowany termin gwarancji  

gn – termin gwarancji badanej oferty 

 

Sumaryczna ilość punktów uzyskanych przez oferenta zostanie ustalona wg wzoru: 

Sn = C*0,65 + T*0,3 + G*0,05 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, w 

oparciu o ustalone wyżej kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą. 

VIII. Miejsce, termin i sposób składania ofert 

Oferty na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 należy składać w terminie do 

dnia 6.09.2016 do godziny 12:00 (liczy się data wpływu): 

 osobiście: EMU Sp. z o.o. Sp. k., ul. Twarda 12, Dział Sprzedaży na parterze 

budynku  

 pocztą: EMU Sp. z o.o. Sp. k., ul. Twarda 12, 80-871 Gdańsk 

 e-mailem na adres b.iwicki@emu.com.pl 

 faxem: +48 58 344 88 77 

Brane będą pod uwagę jedynie oferty wypełnione na formularzu oferty stanowiącym 

Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

Ofertę sporządzić należy w języku polskim w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana 

przez osobę upoważnioną oraz powinna zawierać termin ważności oferty. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury w przypadku 

przekroczenia budżetu planowanego na realizację zadania. 

 

IX. Warunki zmiany umowy 

Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność 

wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: 

mailto:b.iwicki@emu.com.pl
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 zmiana terminu realizacji umowy – gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia 

w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna, lub 

wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, 

skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z 

zamówieniem, 

 zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu 

umowy, 

 wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 

Zmiany, o których mowa powyżej dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia 

wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego, a ich wprowadzenie 

wymagać będzie formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

X. Rozstrzygnięcie/wybór oferty 

Rozstrzygnięcie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie do 7 dni od daty 

zakończenia terminu składania ofert. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną 

opublikowane na stronie internetowej przedsiębiorstwa, a także przesłane do każdego 

Oferenta drogą mailową.  

 

XI. Sposób udzielania informacji i wyjaśnień 

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela: 

Pan Bartosz Iwicki: 

 tel. +48 784-698-739 

 e-mail: b.iwicki@emu.com.pl 

 

XII. Załączniki do zapytania ofertowego: 

 Załącznik nr 1 – Formularz oferty, 

 Załącznik nr 2 – Oświadczenie, 

 Załącznik nr 3 – Modelowy rysunek wizualizacyjny. 
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