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Zapytanie ofertowe 
 

               Caritas Diecezji Kieleckiej zwraca się z zapytaniem ofertowym na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o 
mocy 40 kW, mającej na celu produkcję energii elektrycznej na potrzeby  

Hospicjum im. bł. s. Bernardyny Jabłońskiej w Miechowie.   

              Instalacja fotowoltaiczna posadowiona będzie na konstrukcji stalowej na gruncie- na działce o numerze 
2191/20 w Miechowie, ul. Szpitalna 1. 

          Wykonanie zadania winno nastąpić w terminie 3 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia postępowania i wyłonienia 
wykonawcy w niniejszym postępowaniu. 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: 

1. Opis oraz parametry zaproponowanych urządzeń 

2. Nazwę i adres oferenta 

3. Termin ważności oferty 

4. Wartość oferty w PLN (brutto i netto) 

5. Okresy i warunki gwarancji  

6. Termin realizacji zamówienia 

Ponadto wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia korzystnego rozwiązania stalowej konstrukcji gruntowej 
przy uwzględnieniu wymiarów działki oraz jej ukształtowania. 

Rozwiązanie należy przedstawić na mapie sytuacyjno-wysokościowej działki o numerze 2191/20 oraz dołączyć 

szczegółowy opis konstrukcji i sposób umocowania. Przyjmuje się, ze konstrukcja stalowa zostanie zabezpieczona 
antykorozyjnie. 

Podpisana oferta powinna zostać złożona w siedzibie Caritas Diecezji Kieleckiej Zespołu Placówek Opiekuńczo 
Leczniczych w Miechowie lub przesłana za pośrednictwem poczty lub kuriera w terminie do dnia 3 sierpnia 2016 roku. 

Kryterium wyboru oferty stanowić będzie najkorzystniejsze rozwiązanie konstrukcyjne, jakościowe,  

cenowe oraz okres gwarancji. 
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami: 

cena brutto -80%  
gwarancja–20% 

Sposób oceny: 

Ad. 1) 
CENA BRUTTO: 

C = Cena oferty najtańszej / Cena oferty badanej x 80%, 
Ad 2)  

Gwarancja 
W tym kryterium, Zamawiający weźmie pod uwagę  

Długość okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę w wykonane roboty.  

Zamawiający oceni zaoferowaną przez Wykonawcę gwarancję 
przyznając mu wartość  

punktową (punkty jednostkowe) w następujący sposób:  
2 lata–0pkt za Każdy rok gwarancji powyżej 2 lat daje 2 pkt 

Warunkiem udziału w postępowaniu ofertowym jest prowadzenie działalności pozwalającej na realizację zadania, 

którego dotyczy zapytanie ofertowe oraz brak powiązań, w tym powiązań osobowych lub kapitałowych z Caritas 
Diecezji Kieleckiej.     

Oferty należy składać w biurze Caritas Diecezji Kieleckiej – Zespół Placówek Opiekuńczo-Leczniczych w Miechowie, 32-
200 Miechów, ul. Szpitalna1 
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