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ZAPROSZENIE 

Gmina Zakrzewo, ul. Lesna 1, 87 - 707 Zakrzewo, woj. kujawsko - pomorskie, zaprasza 
do skladania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. 
„Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystuj^cych odnawialne zrodla energii sluzace 
do wytwarzania energii elektrycznej (instalacje fotowoltaiczne) dla potrzeb obiektow 
komunalnych na terenie Gminy Zakrzewo". 

I. Przedmiot zamowienia; 
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowo4iosztorysowej dla 
inwestycji pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujacych odnawialne zrodla 
energii sluzace do wytwarzania energii elektrycznej (instalacje fotowoltaiczne) dla potrzeb 
obiektow komunalnych na terenie Gminy Zakrzewo". 
1. W ramach zamowienia Wykonawca na swqj koszt przygotuje: 
- dokumentacje techniczna^ 
- kosztorys inwestorski i ofertowy. 
2. Dokumentacje nalezy wykonac w 2 egzemplarzach papierowych oraz 1 egzemplarz 
w wersji elektronicznej (np. plyta CD). 
3. Wykonanie dokumentacji musi zostac poprzedzone wizytacja/audytem nieruchomosci, na 
ktorej ma bye montowana instalacja. Audyt ma na celu ocene stanu nieruchomosci pod katem 
wykonania instalacji OZE oraz okreslenie mocy pianowanej do montazu instalacji. 
4. Ilosc obiektow komunalnych objetych projektem: 10. 
5. Wykonawca po zawarciu umowy otrzyma szczegolowy wykaz nieruchomosci. 
W przypadku kiedy audyt wykaze brak mozliwosci technicznej montazu instalacji Zamawiajacy 
moze zmienic ilosc budynkow objetych projektem. 
6. Dokumentacja techniczna winna obejmowac w szczegolnosci montaz urz^dzeh na budynkach 
wraz z wlaczeniem ich do wewnetrznej instalacji elektrycznej budynkow zlokalizowanych na 
terenie Gminy Zakrzewo. 
9. Wykonawca w dokumentacji technicznej oraz kosztorysie inwestorskim nie moze poslugiwac 
sie nazwami wlasnymi proponowanych urz^dzeh, ani w zaden sposob (np. opisem, szkicami) 
sugerowac rozwiazah technicznych konkretnego producenta. 
10. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji zaproponowane rozwiazania 
techniczne. 
11. Wykonawca zobowiazuje sie do wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej oraz 
kosztorysie inwestorskim i ofertowym kazdorazowo na etapie przygotowania, oceny 
formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu ze srodkow UE bez 
uzyskiwania dodatkowego wynagrodzenia. 
12. Wykonawca zobowiqzuje sie do 2 krotnego aktualizowania kosztorysu inwestorskiego bez 
uzyskania dodatkowego wynagrodzenia. 
13. Wykonawca udzieli Zamawiajqcemu wszelkich wyjasnieh na etapie prowadzonego 
postepowania przetargowego celem wyboru dostawcy urzqdzen OZE. 
14. Max moc projektowanych urzadzeh moze wyniesc: 
- dla budynkow komunalnych (gminnych) - 40 kW. 
15. Dokumentacja techniczna winna bye opracowana zgodnie z obowiazujqcymi przepisami, 
a w szczegolnosci: 
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- Ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. z 2016 r., poz. 290 z pozn. 
zm.), 
- Ustawq z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrodlach energii (Dz. U . z 2015 r., poz. 478 
z pozn. zm.), 
- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U . 
z 2012 r., poz. 462 z pozn. zm.), 
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U . z 2003 r. Nr 47, poz. 401), 
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U . z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), 
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie 
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robot oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U . z 2004 r. Nr 202, 
poz. 2072), 
- Przepisami techniczno - budowlanymi, 
- Obowiazujacymi normami, 
- Zasadami wiedzy technicznej i sztukq budowlanq. 
16. Dokumentacja projektowa powinna zawierac: 
16.1. Projekt budowlano-wykonawczy: 
- Pelny opis wraz z wszystkimi obliczeniami niezbednymi do wykonania instalacji. 
- Rysunek/schemat technologiczny instalacji. 
- Rysunek/rzut usytuowania paneli fotowoltaicznych. 
- W przypadku montazu paneli fotowoltaicznych na gruncie rysunki konstrukcyjne 
dodatkowych konstrukcji wsporczych wraz z ich posadowieniem. 
- W przypadku montazu paneli fotowoltaicznych na dachach Wykonawca zobowiazany jest 
do przeprowadzenia oceny wytrzymalosci konstrukcji dachu i sporzadzenia stosownej notatki 
wraz z czytelnym podpisem wlasciciela budynku. 
- Wytyczne ogolnobudowlane i elektryczne. 
- Symulacje komputerowq rocznych wynikow energetycznych instalacji oraz szacunkowej 
ilosci zaoszczedzonej energii oraz ograniczenia emisji zanieczyszczeh. 
16.2. Przedmiar i kosztorys, ktory winien zawierac zestawienie wszelkich koniecznych do 
wykonania robot i materialow - wykonane zgodne ze szczegolowym zakresem przedmiotu 
zamowienia. 
17. W sklad podstawowego wyposazenia instalacji paneli fotowoltaicznych wchodzq co 
najmniej: 
- Moduly fotowoltaiczne; 
- Konstrukcje wraz z uchwytami dla instalacji modulow PV, 
- Okablowania czesci stalopr^dowej (DC) i zmiennopradowej (AC) 
- Falownik/inwerter dla obslugi paneli PV, 
- Zabezpieczeh elektrycznych czesci stalopr^dowej (DC) i zmiennopradowej (AC). 
Projekt instalacji paneli fotowoltaicznych powinien zawierac: 
- Opis sposobu montazu (konstrukcji montazowej) 
- Opis i dobor zabezpieczeh w zakresie ochrony odgromowej i przeciwprzepieciowej 
- Opis sposobu wykonania instalacji uziemien i polaczen wyrownawczych 
- Obliczenia doboru zabezpieczeh i linii kablowych 
- Opis wymagah dotycz^cych poszczegolnych elementow instalacji 
- Opis rozwiazania 
- Obliczenia sredniej ilosci energii wytwarzanej przez poszczegolne instalacje 
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- Schemat instalacji 
- Wizualizacje graficzna^ przedstawiajqcq rozmieszczenie modulow fotowoltaicznych. 
18. W ramach zamowienia wykonawca jest zobowiazany uzyskac w imieniu zamawiajacego 
(jezeli bedq konieczne) wszystkie niezbedne decyzje, uzgodnienia, zezwolenia, opinie sluzace 
prawidlowemu sporzadzeniu dokumentacji technicznej. 
19. Wykonawca zobowiazuje sie wykonac przedmiot zamowienia zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej oraz przepisami regulujacymi przedmiotowq problematyke. 
20. Wraz z momentem przekazania dokumentacji technicznej, zamawiajacy - bez 
koniecznosci uiszczenia dodatkowego wynagrodzenia - nabywa autorskie prawo majaucowe 
do wszystkich utworow, w tym tzw. „dziel technicznych" i innych opracowah, ktore mogâ  
stanowic utwor w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U . z 2016 r., poz. 666 z pozn. zm.), a stworzonych przez 
wykonawce i podlegle mu osoby w ramach wykonywania zobowiazah okreslonych umow^ 
zawartq z wykonawcy. 
Nabywane przez zamawiajacego prawa autorskie obejmuj^ wszystkie znane w chwili 
przekazania dokumentacji pola eksploatacji, a w pierwszej kolejnosci uprawnienie do 
wykorzystania dokumentacji do realizacji inwestycji (robot), na potrzeby ktorej jq 
zamowiono. Prawa nabywane w ten sposob przez zamawiajacego obejmuj^ takze prawo do 
zwielokrotnienia dokumentacji dowoln^ technik^, dla potrzeb zwiazanych z realizacji robot 
lub dla potrzeb dokumentacyjnych, a takze prawo do opracowywania projektu w tym jego 
przetwarzania i wykonywania na jego podstawie utworow zaleznych, wprowadzenie do 
obrotu, utrwalania i zwielokrotniania dostepnymi technikami, udostepnienia oraz 
przeniesienia prawa wlasnosci egzemplarzy, na ktorych dokumentacje utrwalono. 

II. Termin wykonania zamowienia: 
Zgodny z ofertq Wykonawcy. 

IILWykaz oswiadczen lub dokumentow, jakie wykonawca musi zlozyc: 
oferta musi zawierac wypelniony Formularz oferty, ktorego druk stanowi zalacznik nr 
1 do niniejszego zaproszenia. Oferta ma bye napisana na maszynie do pisania, 
komputerze lub niescieralnym atramentem oraz bye podpisana przez upowaznionego 
przedstawiciela wykonawcy (dotyczy rowniez wszystkich zalacznikow do oferty). 
Upowaznienie do podpisania oferty powinno bye dolaczone do oferty, o ile nie wynika 
to z innych dokumentow zalaczonych przez wykonawce. Jezeli do skladania 
oswiadczen woli w imieniu wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw. 
reprezentacji lacznej, wowczas wszystkie dokumenty powinny bye podpisane przez 
zobowiazane osoby. Wszystkie dokumenty, a takze wszelkie miejsca, w ktorych 
wykonawca naniosl zmiany powinny bye parafowane przez osobe (osoby) podpisujace 
oferte. 

Wyzej wymieniony dokument skladane jest w formie oryginahi. 

IV.Miejsce oraz termin skladania ofert: 
Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego: Urzqd Gminy w Zakrzewie, ul. Lesna 
1, 87 - 707 Zakrzewo, w pokoju nr 8, w terminie do dnia 21 pazdziernika 2016 r. do 
godz. 11:00. Oferte zlozonq po terminie zwraca sie bez otwierania. Oferte nalezy 
umiescic w nieprzezroczystym i opieczetowanym opakowaniu. Nalezy stosowac 
opakowanie zewnetrzne i wewnetrzne. Na opakowaniu zewnetrznym oferty (kopercie), 
zaadresowanym do zamawiajacego nalezy zamiescic nastepujaca^ informacje: „Oferta 
na wykonanie projektu instalacji OZE dla budynkow gminy Zakrzewo, nie otwierac 
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przed dniem 21 pazdziernika 2016 r. godz. 11:15." Na opakowaniu wewnetrznym 
oferty nalezy zamiescic informacje j /w, z podaniem nazwy i dokladnego adresu 
wykonawcy. W przypadku braku tych informacji zamawiajacy nie ponosi 
odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajqce z tego braku, np. przypadkowe otwarcie 
oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku skladania oferty poczu} 
lub poczu} kurierskq za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 

7. Opis kryteriow, ktorymi zamawiajacy bgdzie sie kierowal przy wyborze oferty 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow oraz sposobu oceny ofert: 

Zamawiajacy wyznaczyl nastepujace kryteria oceny ofert przypisujac im odpowiednia 

Lp. Kryterium Znaczenie procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilosc punktow jaka 
moze otrzymac oferta za dane 
kryterium 

1. Cena oferty 
brutto w P L N 
(A) 

60% 60 punktow 

2. Termin 
wykonania 
zamowienia (B) 

35% 35 punktow 

3. Termin 
platnosci faktury 
(C) 

5% 5 punktow 

Kryterium cena oferty brutto (A): 
Oferta z najnizszq cenq sposrod ofert nieodrzuconych otrzyma 60 punktow. Pozostale 
proporcjonalnie mniej, wedlug formuly: 

( C n / C 0 f b x 100) x 60% = ilosc punktow, gdzie: 
C n - najnizsza cena sposrod ofert nieodrzuconych, 
C 0 f b - cena oferty badanej nieodrzuconej, 
100 - wskaznik staly, 
60% - procentowe znaczenie kryterium ceny. 

Zamawiajacy przy obliczaniu oceny punktowej dokona zaokrqglenia wyniku do dwoch 
miejsc po przecinku. 

Kryterium termin wykonania zamowienia (B): 
Oferta z najkrotszym terminem wykonania zamowienia sposrod ofert nieodrzuconych 
otrzyma 35 punktow. Pozostale proporcjonalnie mniej, wedlug formuly: 

( G 0 f b. / G n x 100) x 35 % = ilosc punktow, gdzie: 
Q n - termin wykonania zamowienia najkrotszy sposrod ofert nieodrzuconych, 
Gof.b _ termin wykonania zamowienia oferty badanej nieodrzuconej, 
100 - wskaznik staly, 
35% - procentowe znaczenie kryterium termin wykonania zamowienia. 

Zamawiajacy przy obliczaniu oceny punktowej dokona zaokrqglenia wyniku do dwoch 
miejsc po przecinku. 
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Kryterium termin platnosci faktury (C): 
Oferta z najdluzszym terminem platnosci faktury sposrod ofert nieodrzuconych otrzyma 
5 punktow. Pozostale proporcjonalnie mniej, wedlug formuly: 

( G 0 f b. / G n x 100) x 5% = ilosc punktow, gdzie: 
Q n - termin platnosci faktury najdluzszy sposrod ofert nieodrzuconych, 
Gof.b _ termin platnosci faktury oferty badanej nieodrzuconej, 
100 - wskaznik staly, 
5% - procentowe znaczenie kryterium termin platnosci faktury. 

Zamawiajacy przy obliczaniu oceny punktowej dokona zaokrqglenia wyniku do dwoch 
miejsc po przecinku. 

Kazda z ofert nieodrzuconych otrzyma liczbe punktow zgodnie z wzorem: 
D = A + B + C 

gdzie: 
D - calkowita ilosc punktow przyznana ofercie, 
A - ilosc punktow przyznana ofercie za kryterium cena, 
B - ilosc punktow przyznana ofercie za kryterium termin wykonania zamowienia, 
C - termin platnosci faktury. 
Zamowienie publiczne zostanie udzielone wykonawcy, ktorego oferta uzyska 
najwiekszq liczbe punktow. 

Vl.Informacje o formalnosciach, jakie powinny zostac dopclnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego: 

Z wykonawcq, ktory zlozy najkorzystniejsz^ oferte zostanie podpisana umowa, ktorej 
wzor stanowi zalacznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. Termin zawarcia umowy 
zostanie okreslony w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Zalaczniki do zaproszenia: 
1. Druk „Formularz oferty". 
2. Wzor umowy. 


