Załącznik 4a do Regulaminu Projektu grantowego
przyjęty uchwałą nr XXI/502/2020 r. z dnia
25 sierpnia 2020 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej (zm. uchwałą nr XXIII/579/2020 z dnia 20 października 2020 r.)

ZAPYTANIE OFERTOWE
……….…………………………..
Data

Dane identyfikacyjne Zamawiającego
(imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy)

N
Nazwa i adres oferenta - firmy Wykonawczej
Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę i montaż mikroinstalacji OZE:

LP

Rodzaj

Proszę
zaznaczyć x
wybraną
instalację
lub/i pompę

Typ urządzeń, minimalna moc lub powierzchnia
czynna, minimalna wielkość zbiornika c.w.u.

Rodzaj
formularza
ofertowego

1.

Instalacja fotowoltaiczna - PV

Formularz
PV

2.

Instalacja solarna
(kolektory słoneczne) - KS

Formularz
KS

3.

Pompa ciepła do c.w.u. - PC

4.

Pompa ciepła do c.o. - PC

5.

Pompa ciepła do c.o. i c.w.u. PC

Formularz
PC

Inwestycja jest częścią projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej”
realizowanego z dofinansowaniem z EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 oraz z budżetu Miasta
Bielska-Białej.

I.

Opis przedmiotu zamówienia

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu ofertowym odpowiednim dla wybranej /
wybranych mikroinstalacji. Minimalne parametry techniczne mikroinstalacji OZE oraz zasady kwalifikowalności
wydatków opisano w „Wytycznych dotyczących minimalnych parametrów technicznych mikroinstalacji
oraz zasad kwalifikowalności wydatków” stanowiących integralną część niniejszego Zapytania ofertowego.
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II.

Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawca:
1. posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia i wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wystarczającym do należytego wykonania zamówienia,
3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia należyte wykonanie zamówienia,
5. nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

III. Kryteria oceny ofert:
Lp.
1

Kryterium
Cena

2
……
3
……
* Dodatkowe kryteria wyboru oferty możliwe do zastosowania oprócz ceny są dowolne. Przykłady
dodatkowych kryteriów: okres gwarancji (przedłużenie gwarancji), odległość serwisu, zawarcie
w dokumentacji uproszczonego audytu efektywności energetycznej itp.

IV. Terminy:
1. Termin składania ofert wynosi 15 dni od otrzymania zapytania ofertowego.
2. Liczy się data wpływu oferty na jeden z adresów wskazanych w części V.
3. Termin związania ofertą (wymagany termin,
do którego oferta powinna zachować ważność – min. 30 dni) ……………………..... dni.

V.

Akceptowalne formy składania ofert:

1. Wersja elektroniczna (skany podpisanych dokumentów) wysłana na adres e-mail:
………..………………………………………………………………………………………………………
2. Wersja papierowa wysłana na adres:
………..………………………………………………………………………………………………………

VI. Sposób sporządzenia oferty:
Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, stosownym do wybranej mikroinstalacji, zgodnie
z tabelą na str. 1 niniejszego Zapytania. Dopuszcza się składanie oferty łączącej wykonanie więcej
niż jednej mikroinstalacji – wówczas należy zastosować osobne formularze ofertowe dla tych instalacji.

VII. Termin realizacji zamówienia: ……………… (liczba dni od podpisania umowy)
VIII. Załączniki:
1. „Wytyczne dotyczące minimalnych parametrów technicznych mikroinstalacji oraz zasad kwalifikowalności
wydatków”
2. Wzory formularzy ofertowych zgodnie z tabelą na str.1 zapytania ofertowego (PV, KS, PC)

…….…………………………………………
Czytelny podpis Zamawiającego

Potwierdzam odbiór
zapytania ofertowego w dniu ………………..………………………..
(datę wpisuje Wykonawca)
.…..…………………………………………
Czytelny podpis Oferenta (Wykonawcy)
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