
 
ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
Zamawiający:  
Fundacja Benevolens, 48-340 Głuchołazy, ul. Lompy 1B 
 
w ramach realizowanego projektu pn: „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Natura 
2000 części Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” położonego przy dawnym pensjonacie 
Waldesruh i Waldschule w granicach Parku Zdrojowego w Głuchołazach, z uwzględnieniem 
walorów historycznych i architektonicznych miejsca” współfinansowanego przez Unię 
Europejską w ramach RPO WO 2014-2020. 
 
zaprasza do złożenia ofert na:  
 
„Dostarczenie lamp parkowych” na terenie działki 1479 w Głuchołazach 
 

I. Opis przedmiotu zamówienia. 
 

W ramach zadania Wykonawca wykona prace polegające na:  
1. Projekt instalacji 5-ciu lamp solarnych z osobnym wspólnym panelem solarnym 

składającym się z 4 modułów PV o mocy minimalnej 250W. Rozmieszczenie lamp  
i panelu przedstawione jest w załączniku nr 1. Projekt musi zawierać rysunki oraz wykaz  
i specyfikację wszystkich elementów, urządzeń, okablowania niezbędnego do 
efektywnego wykorzystania oświetlenia parkowego z założeniem automatycznego 
sterowania godzinami czynności lamp. Zakłada się, że lampy będą eksploatowane od 
zmroku do godz. 22-giej. 

2. Dostawa kompletu elementów, urządzeń, okablowania zgodnie ze specyfikacją wg 
wcześniej wykonanego projektu. Wzór lampy powinien być zbliżony do przykładu 
podanego w karcie katalogowej D4 stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania 
ofertowego, gdyż taki zaakceptował wojewódzki konserwator zabytków (dotyczy 
wizualizacji lampy, a nie jej parametrów). 
 

II. Warunki udziału w postępowaniu. 
 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 
wykazał, że w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert zrealizował z 
należytą starannością co najmniej trzy (3) zamówienia porównywalne pod względem   
złożoności z niniejszym zamówieniem. 
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III. Warunki wykluczenia 
 
Zamówienie  nie  może  być  udzielone Wykonawcy  powiązanym  osobowo  lub kapitałowo  z 
Zamawiającym. Przy składaniu oferty należy dołączyć stosowne oświadczenie.  
 
IV. Wymagania dotyczące przekazania wykonanych  prac: 
Zadania wymienione w punkcie I.1 i I.2 zostaną odebrane protokularnie,  przy czym projekt 
będzie podlegał analizie wykonanej przez specjalistę reprezentującego Zamawiającego 
 
V. Termin (nieprzekraczalny, szybszy będzie preferowany) realizacji zamówienia: 
 

a) zadanie I.1 do 13.05.2016r. 
b) zadanie I.2 do 30.05.2016 

 
VI. Miejsce  i termin  złożenia oferty: 
 

− ofertę należy przesłać w formacie .pdf na adres mailowy biuro@benevolens.eu, 
− termin złożenia oferty: do dnia 03.05.2016 r. do godz.2400 

 
VII. Kryterium oceny ofert:  

1. cena 50% 
2. termin realizacji 25% 
3. gwarancja 25% - maksymalna ilość czasu, w ciągu, którego Wykonawca obejmuje 
gwarancją przedmiot zamówienia 

 
Do porównania ofert będzie brana cena brutto. Najkorzystniejszą ofertą zostanie wybrana ta, z 
najwyższą liczbą uzyskanych punktów, obliczaną według poniższego wzoru:  

Ad. 1. C = Cena brutto najtańszej oferty/Oferowana cena brutto x 50pkt  
Ad. 2. R = najkrótszy termin realizacji/ oferowany termin realizacji x 25pkt  
Ad. 3. G = okres gwarancji oferty badanej/najdłuższy okres gwarancji x 25pkt 
 
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego 
wzoru:  
L = C + R + G gdzie: L – całkowita liczba punktów, C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”, R 
– punkty uzyskane w kryterium „Termin realizacji”, G – punkty uzyskane w kryterium 
gwarancja,  
 

Kupujący wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w 
niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferta, która uzyska największa liczbę punktów wg 
powyższych kryteriów i metodologii obliczania zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeżeli nie 
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można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki 
sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z 
niższą ceną. W przypadku gdy najkorzystniejsza oferta w całości przekroczy budżet przeznaczony 
na działania będące przedmiotem zapytania, zamawiający może podjąć negocjacje z oferentami. 
 
VIII. Sposób przygotowania oferty: 
 

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim;  
2. Każde zadanie wymienione w punkcie I musi być wycenione oddzielnie z podaniem ceny 

brutto; 
3. Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające doświadczenie wymagane wg 

punktu II. 
 
IX. Uwagi końcowe: 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
- zmiany terminu składania ofert;  
- wyjaśniania treści ofert z wykonawcami w przypadku, gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne 

lub budzą wątpliwości Zamawiającego; 
- uzupełniania ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić; 
- poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy; 
- realizacji części zadań wynikających z niniejszego zapytania.  
 
 
X. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego: 
Anna Piecuch, tel. 537 724 714 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Zapytanie jest wysyłane do potencjalnych oferentów  oraz zamieszczone na stronie internetowej celem 
wybrania najkorzystniejszej oferty. 
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