
BK.15.2.2020               Radziszów, dnia 10 sierpnia 2020 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 20 000 zł netto i jednocześnie 

nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro 

Stowarzyszenie Blisko Krakowa 

32-052 Radziszów, ul. Szkolna 4 

 

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: 

„Ekochatka Blisko Krakowa – podniesienie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony 

środowiska i zmian klimatycznych poprzez utworzenie mobilnej pracowni OZE.” 

 

1. Rodzaj zamówienia: dostawa 

 

2. Zamawiający: Stowarzyszenie Blisko Krakowa; 32-052 Radziszów, ul. Szkolna 4; NIP: 675-000-18-86; 

944-219-38-97; REGON: 120823770; KRS: 0000317450, zwany w dalszej części „Zamawiającym”, 

tel. +48 12 2560231, e-mail: biuro@bliskokrakowa.pl. 

 

3. Opis przedmiotu i wielkości zamówienia:  

a. Fotowoltaika – zestaw rozbudowany (1 zestaw). Zestaw umożliwiający kompleksowe zapoznanie 

odbiorcy z działaniem ogniw fotowoltaicznych, pozwalający na przeprowadzanie zarówno prostych 

eksperymentów np. z silnikiem elektrycznym lub buczkiem, jak i bardziej zaawansowanych 

doświadczeń z zakresu fizyki, takich jak wyznaczanie charakterystyki U-I, badanie zależności 

wydajności ogniwa słonecznego od jego temperatury. Zestaw powinien mieścić się w bezpiecznej 

walizce transportowej.  

b. Energia wiatru – zestaw rozbudowany (1 zestaw). Zestaw umożliwiający kompleksowe zapoznanie 

odbiorcy z działaniem energii wiatru oraz demonstrację wszystkich najważniejszych zagadnień 

z jakimi związana jest energetyka wiatrowa, pozwalający również na przeprowadzenie szkoleń 

i prezentacji tego konkretnego OZE. Zestaw powinien mieścić się w bezpiecznej walizce 

transportowej.  

c. Kolektor słoneczny – zestaw rozbudowany (1 zestaw). Zestaw służący do demonstracji procesu 

w którym energia ze słońca przekształcana jest w energię cieplną i elektryczną, zawierający wszystkie 

urządzenia potrzebne do przeprowadzania doświadczeń z zakresu absorpcji, przepływu 

i promieniowania cieplnego oraz do budowy kompletnego kolektora słonecznego z obiegiem termo-

syfonowym, pompowym i wymiennikiem ciepła. Zestaw powinien mieścić się w bezpiecznej walizce 

transportowej.  

d. Pompa ciepła – zestaw podstawowy, demonstracyjny (1 zestaw). Funkcjonalny model pompy ciepła 

woda-woda nadający się do demonstracji zasady działania i budowy pompy ciepła. Zestaw winien 

mieć rozmiar nie większy niż 700 mm długości, 600 mm szerokości i 700 mm wysokości, a jego waga 

nie powinna przekraczać 25 kg.  

mailto:biuro@bliskokrakowa.pl


4. Termin wykonania zamówienia: 30 września 2020 r.  

 

5. Warunki udziału w postępowaniu: 

a. Oferent składa ofertę na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik  

nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

b. Oferta cenowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia odnoszące się do 

specyfikacji, wyszczególnionej w punkcie 3 niniejszego zapytania ofertowego oraz powinna 

uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do jego realizacji. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia 

cen w kilku wariantach, które byłyby uzależnione od zastosowanych rozwiązań.   

c. Cenę należy podać w złotych polskich: netto oraz brutto z wyodrębnionym podatkiem VAT. Cenę 

oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

6. Kryteria oceny ofert, informacja o wagach i opis sposobu przyznawania punktacji: 

W postępowaniu można uzyskać maksymalnie 100 punktów (100%), na które składają się następujące 

kryteria: 

1) Cena (C) – znaczenie 80 % 

Punktowa ocena C dokonana będzie na podstawie wzoru:  

C = CN/CB x 80 punktów, przy czym 1 pkt odpowiada 1% 

C – liczba punktów badanej oferty 

CN  - cena najniższa za wykonanie całości zamówienia spośród ważnych ofert z VAT 

w złotówkach; 

CB - cena oferty badanej za wykonanie całości zamówienia spośród ważnych ofert z VAT 

w złotówkach; 

2) Gwarancja (G) – znaczenie 20% 

Punktowa ocena G dokonana będzie na podstawie wzoru:  

G = GK / 48  x 20 punktów, przy czym 1 pkt odpowiada 1% 

G – liczba punktów badanej oferty 

GK – okres gwarancji badanej oferty udzielonej na całość zamówienia w miesiącach.  

48 – najdłuższy możliwy okres gwarancji wynikający z zapytania ofertowego.  

 

7. Warunki realizacji zamówienia:  

a. Zamawiający dokona oceny ofert, które wpłynęły w terminie, na podstawie następujących kryteriów: 

1) oferta musi być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia i spełniać wszystkie parametry 

techniczne charakteryzujące przedmiot zamówienia (punkt 3). 

2) oferta musi zostać dostarczona do Biura LGD Blisko Krakowa w sposób zastrzeżony 

w punkcie 8. 

3) o wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie suma uzyskanych punktów, zgodnie 

z kryteriami wskazanymi w punkcie 6. 



b. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia - co najmniej dwie 

udokumentowane realizacje zadań o podobnym zakresie (np. referencje lub protokoły odbioru 

i dokumentacja fotograficzna przykładowych modeli, których kopie należy dołączyć do oferty). 

c. Po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nastąpi podpisanie umowy z Oferentem, który otrzymał 

największą liczbę punktów (zgodnie z kryteriami określonymi w punkcie 6) w przedmiotowym 

postępowaniu.  

d. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony i przekazany Zamawiającemu w drodze protokołu 

zdawczo – odbiorczego w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2020 r. 

e. Okres gwarancji min. 24 miesiące - max. 48 miesięcy (door to door).  

f. Przeszkolenie z obsługi i funkcjonowania przedmiotu zamówienia osób wyznaczonych przez 

zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych, od dostarczenia przedmiotu 

zamówienia Zamawiającemu. 

g. Instrukcja obsługi w języku polskim. 

h. Zamawiający może poprosić wybranych Oferentów o podanie dodatkowych informacji odnośnie  

złożonej oferty. 

i. Informacje dodatkowe:  

1) Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 

2004 r.  

2) Osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami są: pracownicy biura LGD Blisko Krakowa.  

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego do 

upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych 

w postępowaniu ofert, zamawiający przedłuży termin ich składania. Informacja o dokonanych 

zmianach będzie zamieszczona na stronie internetowej na której zostało zamieszczone ogłoszenie 

o prowadzonym postępowaniu cenowym. 

4) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

 

8. Miejsce, sposób i termin składania ofert: 

a. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, tj. Biura stowarzyszenia LGD Blisko Krakowa, 

w terminie do dnia 24.08.2020 r., do godziny 16:00 w formie elektronicznej na adres e-mail: 

biuro@bliskokrakowa.pl, tytułem: Oferta na wykonanie i dostawę modeli na potrzeby realizacji 

operacji pn.: „Ekochatka Blisko Krakowa (…)” lub osobiście na adres biura: ul. Szkolna 4, 32-052 

Radziszów (w przypadku przesyłek kurierskich, listownych, itp. decyduje data wpływu do biura LGD 

Blisko Krakowa).  

 

9. Informacja o wyniku postępowania: 

a. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej Zamawiającego. 


