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Międzyrzec Podlaski 10-07-2017 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu ofertowym na: 

 budowę elektrowni- pionowej turbiny wiatrowej o mocy  40 kW. 

 

I. Zamawiający: 

 
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Tirmet Kulik Mirosław 

ul. Radzyńska 4, 21-560 Międzyrzec Podlaski 

 tel. 83-371-61-60 

e-mail: gabriela.kulik@tirmet.pl 

Godziny urzędowania biura: poniedziałek-piątek 7.00-15.00 

Adres poczty elektronicznej: gabriela.kulik@tirmet.pl  

Strona internetowa Zamawiającego:www.tirmet.pl 

 

II. Tryb zamówienia 

 
1.Zapytanie ofertowe. 

2.Niniejsze zamówienie jest przeprowadzane zgodnie z zachowaniem zasady 

konkurencyjności, w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej 

konkurencji i równego traktowania wykonawców.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez 

podania przyczyn. 

3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Wykonawcy  

z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień. 

4.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

5.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

6.Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium. 

7.W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, 

Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert. O 

dokonanej zmianie poinformuje wszystkich Oferentów. 

8.Nie przewiduje się udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

9.Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru, jeżeli otrzymane oferty nie 

będą spełniały jego oczekiwań. 
 

III. Przedmiot zamówienia. 

 

1.Przedmiotem zamówienia jest: 

Kod CPV 31121340-5 elektrownie wiatrowe 

 

budowa elektrowni-pionowej turbiny wiatrowej o mocy  40 kW.  

http://lawp.eu/zampubliczne/zam_0124/zaproszenie.pdf#page=1
http://lawp.eu/zampubliczne/zam_0124/zaproszenie.pdf#page=1
http://lawp.eu/zampubliczne/zam_0124/zaproszenie.pdf#page=2
http://lawp.eu/zampubliczne/zam_0124/zaproszenie.pdf#page=2
http://lawp.eu/zampubliczne/zam_0124/zaproszenie.pdf#page=3
http://lawp.eu/zampubliczne/zam_0124/zaproszenie.pdf#page=3
http://lawp.eu/zampubliczne/zam_0124/zaproszenie.pdf#page=4
http://lawp.eu/zampubliczne/zam_0124/zaproszenie.pdf#page=4
http://lawp.eu/zampubliczne/zam_0124/zaproszenie.pdf#page=5
http://lawp.eu/zampubliczne/zam_0124/zaproszenie.pdf#page=5
http://lawp.eu/zampubliczne/zam_0124/zaproszenie.pdf#page=6
http://lawp.eu/zampubliczne/zam_0124/zaproszenie.pdf#page=6
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2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do  

zaproszenia składania ofert. 

 
  

IV.Termin wykonania: 

 
Maksymalnie 200 dni od dnia zawarcia umowy.  

 

V.Warunki udziału w postępowaniu:  

 
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają poniższe warunki: 

1.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z uwagi na brak powiązań osobowych lub 

kapitałowych z Zamawiającym  

-przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się  

wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury 

wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

4) 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. 

2.Posiadają zdolność techniczną lub zawodową (wiedzę i doświadczenie) niezbędne do 

należytego wykonania zamówienia. 

 

Oferent potwierdza spełnienie powyższych warunków poprzez złożenie: 

Załącznik nr 5 do Zaproszenia do składania ofert-Oświadczenie wykonawcy 

 

VI. Opis kryteriów którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze 

ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą spośród ofert Wykonawców, którzy wykażą 

się spełnieniem warunków udziału w przedmiotowym zapytaniu ofertowym i zaoferują usługę 

zgodną z Opisem przedmiotu zamówienia.  

 
Kryterium Znaczenie 

kryterium (w %) 
Liczba możliwych do 

uzyskania punktów 
 
1.Cena  (pln). 

 

60% 

 

60,00 

 
2.Termin realizacji zadania 
(ilość dni). 

 

10% 

 

20,00 

 

3. Okres gwarancji na 

wykonanie budowy 

 

10% 

 

20,00 
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elektrowni  pow. 5 lat (ilość 

dni).  

4.Innowacyjność  turbiny 

wiatrowej w dniach 

maksymalnie 5 lat=1825 dni. 

20% 20,00 

 

 
1)Kryterium Cena oferty - maksymalnie 60,00 pkt 

Ocena ofert w zakresie przedmiotowego kryterium zostanie dokonana wg następujących 

zasad: 

Liczba              Wartość netto oferty z najniższą ceną  

punktów      =   -------------------------------------------------- x 60,00 pkt 

za kryterium (C)    Wartość netto oferty badanej  

 

 

2)Kryterium Termin realizacji zamówienia - maksymalnie 10,00 pkt 

 Ocena ofert w zakresie przedmiotowego kryterium zostanie dokonana wg następujących 

zasad: 

                         Najkrótszy termin realizacji zamówienia  

Liczba                           spośród badanych ofert   

punktów      =   ------------------------------------------------------------ x 10,00 pkt 

za kryterium (T)    Termin realizacji zamówienia badanej oferty 

                                                  (ilość dni)   

 

 

3) Kryterium Gwarancja na wykonanie instalacji pow. 5 lat - ilość dni- maksymalnie 

10,00 pkt 
 Ocena ofert w zakresie przedmiotowego kryterium zostanie dokonana wg następujących 

zasad: 

                                                                    

                                   Czas gwarancja zamówienia badanej oferty 

Liczba                                     (ilość dni)   

punktów      =   ------------------------------------------------------------ x 10,00 pkt 

za kryterium (G)    Najdłuższa gwarancja w dniach  

                               spośród badanych ofert   

 

 

4) Innowacyjność turbiny wiatrowej maksymalenie do 5 lat -maksymalnie 20,00 pkt  

 Ocena ofert w zakresie przedmiotowego kryterium zostanie dokonana wg następujących 

zasad: 

                               Najkrótszy okres innowacji w dniach   

Liczba                           spośród badanych ofert   

punktów      =   ------------------------------------------------------------ x 20,00 pkt 

za kryterium (G)    Czas innowacji badanej oferty 

                                                  (ilość dni)   
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Punkty:    P = PCcena+PTtermin+PGgwarancja+PInnowacyjność  

P - Punkty 

C - Cena wynikająca z oferty (pln), 

T - Termin realizacji zamówienia (dni),  

G -  Gwarancja na wykonanie instalacji pow. 5 lat  (liczba dni), 

I -  Innowacyjność elektrowni poniżej 5 lat= (1825 dni) (liczba dni), 

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.   

 

(C)-Cena–minimalna cena,    

Punkty w kryterium zostaną przyznane na podstawie informacji udzielonych przez 

Wykonawcę w formularzu ofertowym Załącznik 2. 

 

(T)- Termin-minimalny możliwy do zaoferowania termin realizacji zamówienia to 120 dni od 

dnia zawarcia umowy włącznie.  

Maksymalny możliwy do zaoferowania termin realizacji zamówienia to 200 dni od dnia 

zawarcia umowy włącznie.  

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda żadnego terminu, Zamawiający uzna, że 

Wykonawca oferuje maksymalny termin -200 dni, czyli otrzymuje 0 pkt. 

Podanie terminu realizacji usługi (ilości dni) mniejszego niż 120 dni i/lub większego niż 200 

dni w formularzu ofertowym będzie skutkować odrzuceniem oferty. 

Punkty zostaną przyznane w ten sposób, że za każdy krótszy dzień od 200 dni zostanie 

przydzielony 1 punkt (np. 200 dni -199 dni=1 dzień=1pkt.) 

Punkty w kryterium zostaną przyznane na podstawie informacji udzielonych przez 

Wykonawcę w formularzu ofertowym Załącznik 2. 

 

(G)-Gwarancja na budowę elektrowni pow. 5 lat- w dniach (liczba dni). 

Minimalny okres gwarancji wynosi 5 lat, za ten okres zostanie przyznane 0 punktów. 

Punkty zostaną przyznane za okres gwarancji powyżej 5 lat w ten sposób, że  za 1 dzień 

gwarancji zostanie przyznany 1 pkt.  

Punkty w kryterium zostaną przyznane na podstawie informacji udzielonych przez 

Wykonawcę w formularzu ofertowym Załącznik 2. 

 

(I)-Innowacyjność turbiny wiatrowej maksymalnie do 5 lat=1825 dni (liczba dni) od daty  

wdrożonej do produkcji innowacji opisanej w Opinii o innowacyjności wg wzoru załącznika  

nr 8.  Maksymalny okres innowacji  wynosi 5 lat =1825 dni, za ten okres zostanie przyznane 

0 punktów. 

Punkty zostaną przyznane za okres innowacji poniżej 5 lat=1825 dni  w ten sposób, że  za 1 

dzień innowacji zostanie przyznany 1 pkt poniżej 1825 dni, (np. 1825 dni-1824 dni innowacji 

= 1 dzień=1 pkt.     

Punkty w kryterium zostaną przyznane na podstawie informacji udzielonych przez 

Wykonawcę w formularzu ofertowym Załącznik 2. 

 

 

Oferent potwierdza spełnienie powyższych warunków poprzez złożenie formularza 

ofertowego: 

-załącznika 2 do Zaproszenia do składania ofert. 
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Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów po 

zsumowaniu punktów za poszczególne kryteria. Maksymalnie 100 punktów.  

 

 

VII.Termin oraz sposób złożenia oferty: 
 

1)Ofertę należy złożyć do dnia 25-07-2017 r. do godz. 16.00 

(oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane). 

2)Ofertę można złożyć wg wyboru: 

a)za pośrednictwem poczty elektronicznej:  

e-mail: gabriela.kulik@tirmet.pl  

b)pocztą/pocztą kurierską/listem poleconym: 

( na adres firmy: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Tirmet Kulik Mirosław ul. 

Radzyńska 4, 21-560 Międzyrzec Podlaski, 

c)osobiście w Sekretariacie -1 piętro,  Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Tirmet Kulik 

Mirosław, ul. Radzyńska 4, 21-560 Międzyrzec Podlaski, 

3)w przypadku składania oferty w sposób określony w pkt 2 lit. b lub lit. c, ofertę należy 

spiąć/zszyć (lub połączyć w inny sposób uniemożliwiający zdekompletowanie składanych 

dokumentów) i złożyć w kopercie lub innym opakowaniu, którą/które należy opisać: 

(nazwa i adres Wykonawcy). 

 
(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

„Składam ofertę w związku z zapytaniem ofertowym  na zakup i montaż instalacji 

fotowoltaicznej o mocy 40kW na potrzeby Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego Tirmet 

Kulik Mirosław, ul. Radzyńska 4,  21 - 560 Międzyrzec Podlaski” 

Dostarczyć do dnia 25 lipca 2017 r. do godz.16:00, do Sekretariatu Przedsiębiorstwo 

Handlowo Usługowe Tirmet Kulik Mirosław ul. Radzyńska 4, 21-560 Międzyrzec 

Podlaski, I piętro. 

 
4)Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent. 

5)Za termin złożenia oferty uznaje się termin jej wpływu do siedziby Zamawiającego lub 

wpływu na wskazany w pkt 2 lit. a) adres e-mail. 

 

VIII. Zmiana Umowy podpisanej po sporządzeniu protokołu wyboru ofert. 

 
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną 

na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

 

IX. Oferta powinna zawierać.  

 

1.Ofertę należy sporządzić z wykorzystaniem załączonych wzorów dokumentów: 

a)załącznik nr 2  Wzór formularza ofertowego, 

b)załącznik nr 3  Wzór szczegółowego opisu oferowanych komponentów,  

c)załącznik nr 4  Wykaz zrealizowanych inwestycji...., 

d)załącznik nr 5  Oświadczenie Wykonawcy; 

e)pełnomocnictwo ( w przypadku opisanym w pkt 3), 
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f)załącznik nr 6 Wzór opinii o innowacyjności 

  

 

2.Ofertę winna podpisać osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy. Jeżeli Oferta nie będzie podpisana przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze 

sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy, do 

oferty należy załączyć pełnomocnictwo upoważniające tę osobę do reprezentowania 

wykonawcy i składania oświadczeń woli w jej imieniu. Z pełnomocnictwa musi 

jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e 

(w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem). 

3.Cena oferty to cena netto (bez podatku VAT). 

Cenę należy podać w cenie netto i brutto (z podatkiem VAT). 

4.Cena podana w formularzu ofertowym powinna obejmować wszystkie koszty i składniki 

jakie trzeba będzie zapłacić za przedmiot zamówienia.  

5.Cena może być tylko jedna. 

6.W przypadku rozbieżności między ceną podaną cyfrowo, a ceną podaną słownie, 

Zamawiający jako prawidłową przyjmie cenę podaną słownie.  

7.Cenę należy podać w PLN. Cena musi być wyrażona w jednostkach nie mniejszych niż 

grosze ( do dwóch miejsc po przecinku). Wymienione wartości w ofercie netto należy podać 

w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady 

zaokrąglania liczb.  

 

X. Informacja o wyborze oferty  

 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

www.tirmet.pl  Zamawiającego.  

 

XI. Załączniki  

 
1. Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert  

-Opis przedmiotu zamówienia, 

2. Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert  

-Wzór formularza ofertowego, 

3. Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert  

- Wzór szczegółowego opisu oferowanych komponentów,  

4. Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert  

-Wykaz zrealizowanych inwestycji, 

5. Załącznik nr 5 do Zaproszenia do składania ofert  

-Oświadczenie wykonawcy, 

6. Załącznik nr 6 Wzór opinii o innowacyjności 

7. Załącznik 7 – Książka przedmiarów -robót pionowej turbiny wiatrowej 

8. Załącznik 8-Zestawienie materiałów pionowej turbiny wiatrowej, 

 

Uwaga !Nie liczyć –Lp. 5, Podst  PROJKTOWANIE I NADZÓR NA BUDOWIE  

pozycja 19: Projekt budowlany (nie dotyczy).   

 

UWAGA: Oferenci, którzy nie dostarczą podpisanych ww. 

dokumentów, załączników i oświadczeń zostaną odrzuceni. 

http://www.tirmet.pl/


Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Tirmet Kulik Mirosław, ul. Radzyńska 4, 21-560 Międzyrzec 
Podlaski,  tel. 83-371-61-60, e-mail: gabriela.kulik@tirmet.pl   

7 
 

 

XII. W przypadku pytań dotyczących przedmiotowego zamówienia należy 

się kontaktować z: 

 
Mirosław Kulik tel. tel. 83-371-61-60 

–przedmiot zamówienia; 

Mirosław Kulik tel. tel. 83-371-61-60 

............................ 

Mirosław Kulik 


