
 
Świebodzice 12 wrzesień 2016 

 
 

Zapytanie ofertowe dotycz ące projektu realizowanego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

 Województwa Dolno śląskiego na lata 2014-2020 
 
 

Priorytet 1  Przedsiębiorstwa i innowacje 
Działanie  1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa 
Poddziałanie 1.2.1  Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkursy horyzontalne 
Typ projektu „1.2 A  Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć 
działalność B+R: a) wydatki przedsiębiorstw w obszarze prac rozwojowych (w 
eksperymentalnych prac rozwojowych) i badań przemysłowych” 
Tytuł projektu: Aparat  do produkcji energii elektrycznej z odpadowej energii cieplnej. 
 

Projekt współfinansowany przez Uni ę Europejsk ą z Europejskiego Funduszu 
Regionalnego oraz z bud żetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

dla Województwa Dolno śląskiego na lata 2014-2020 
 
 
Zamawiaj ący: 
 
Nazwa: PWPO-T PROMONT Spółka z o.o. 
Adres: ul. Przemysłowa 6, 58-160 Świebodzice 
NIP: 884-001-10-85 
REGON: P-008040950 
Tel.: 074 646 58 30 
Faks: 074 646 58 32 
e-mail: biuro@promont-swiebodzice.pl 
 
Przedmiot zamówienia: 
 

1. Przedmiotem zamówienia są: instalacja elektryczna i automatyka  
CPV: 31200000-8 

2. Przedmiot zamówienia musi być nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, 
materiałowych i wykonawczych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację 
przedmiotu zamówienia, z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości 
Zamawiającego winno wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych 
lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych 
w odniesieniu do przedmiotu zamówienia określonego przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca udzieli gwarancji na Przedmiot zamówienia na okres minimum 12 miesięcy. 
W trakcie obowiązywania gwarancji Wykonawca zapewni świadczenie usług 
gwarancyjnych i serwisowych. Nie dotyczy materiałów. 

 
 
 
 
 
 



 
Zakres dostawy: 
 
Instalacja elektryczna i automatyka 
Kryterium techniczne: 
 
- instalacja zasilająco-pomiarowa, pomiędzy układem badawczym, a szafami elektryczno-
pomiarowymi, 
- opracowanie schematów elektrycznych, 
- dobór elementów zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 
- montaż szaf elektryczno-pomiarowych, 
- opracowanie algorytmu sterowania instalacją badawczą (sterownik programowalny do układu 
regulacji i akwizycji danych pomiarowych), 
 
- Dobór elementów i przebieg przewodów ustalone będą w trakcie montażu i zależą od 
planowanych wydajności agregatu i warunków montażu. 
 
Sposób obliczania ceny: 

1. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał 
ponieść na dostawę, nabycie oraz montaż środka trwałego, uwzględnieniem podatku od 
towarów i usług VAT oraz ewentualnych upustów i rabatów. 

2. Cenę netto oraz podatek od towarów i usług VAT należy wyszczególnić w ofercie. 
3. Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy. 

 
Termin i miejsce wykonania zamówienia: 
 
Wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia: 30-11-2016 roku  
 
Miejsce wykonania zamówienia: 

PWPO-T PROMONT Spółka z o.o.  
ul. Przemysłowa 6,  
58-160 Świebodzice 
 

Sposób oceny oferty:  
- cena:   100%  
 
Sposób oceny ofert: 
 
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych 
w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 10 punktów (100% = 10 pkt) 
 
- punkty za kryterium cena zostaną obliczone wg następującego wzoru: 
 

cena oferty najtańszej 
x 10 = ilość punktów cena oferty badanej 

 
Ponadto zamawiający przy dokonywaniu wyboru wykonawcy będzie się kierował elementarnymi 
zasadami obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, min: 
 
 
 
 



 
- zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania, 
- zasadą ochrony uczciwej konkurencji, 
- zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług, 
- zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku. 
 
Wybór zostanie dokonany w oparciu o najbardziej kor zystn ą ekonomicznie i jako ściowo 
ofert ę. 
 
Miejsce, sposób i termin składania ofert: 
 
Miejsce: Sekretariat, PWPO-T PROMONT Spółka z o.o. 
 
Sposób: forma elektroniczna adres e-mail: spawlowski@promont-swiebodzice.pl , 
pszpindler@promont-swiebodzice.pl  
forma papierowa (pocztą, osobiście lub przez kuriera) 
 
Termin składania ofert: do dnia:  23-09-2016 r.   
Ofertę uważa się za złożoną w terminie, gdy dotrze ona do Zamawiającego w taki sposób, że 
mógł się zapoznać z ofertą. 
 
Warunki udziału w post ępowaniu: 
- dopuszcza się składanie ofert w innym języku niż polski 
- zamówienie zostanie udzielone wykonawcy po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich 
ofert 
- nie dopuszcza się składania ofert częściowych, 
- zakaz powiązań osobowo-kapitałowych z Zamawiającym, 
- informacji w sprawie postępowania udziela: 
 
  - Ania Szczurek e-mail: aniaszczurek@promont-swiebodzice.pl  
 
Wybór dostawcy nast ąpi nie pó źniej ni ż w terminie 7 dni od dnia upływu terminu 
składania ofert w oparciu o oferty zło żone w terminie okre ślonym w niniejszym zapytaniu 
ofertowym. 
 

Decyzja o wyborze dostawcy zostanie umieszczona na stronie internetowej 
www.promont-swiebodzice.pl 

 
Zamawiaj ący zastrzega sobie prawo do odwołania post ępowania bez podania przyczyny. 


