Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna,
Działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
Tytuł realizowanego projektu:
„Zastosowanie instalacji pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej w firmie WI-KA Sp. z o.o.”

WI-KA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kamień Mały 1C
14-200 Iława,

Iława 09.03.2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający
WI-KA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kamień Mały 1C
14-200 Iława,
Zamawiający nie jest zobowiązany do prowadzenia postępowania zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności.

2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż instalacji do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń oraz produkcji
ciepłej wody użytkowej w oparciu o układ dla którego źródłem jest pompa ciepła o mocy 55,8kW, w celu
uzyskania energii cieplnej na potrzeby własne budynku oraz instalacja fotowoltaiczna o mocy 47,58kWp w celu
uzyskania energii elektrycznej na potrzeby budynku zlokalizowanego pod adresem: 14-200 Iława, Kamień Mały
1C.
Przedmiot zamówienia powinien spełniać określone poniżej parametry techniczne oraz funkcje:
Instalacja pompy ciepła:
Dla instalacji c.o. oraz ciepłą wodę użytkową w oparciu o układ dla którego źródłem ciepła będzie pompa ciepła
powietrze/woda o mocy 55,8kW, w celu uzyskania energii cieplnej na potrzeby własne budynku
zaprojektowano 1 pompę ciepła zasilającą instalację centralnego ogrzewania, chłodzenia i ciepłej wody
użytkowej współpracującą z istniejącym źródłem szczytowym w postaci kotła stałopalnego na pellet dla części
budynku stanowiącej część rehabilitacyjną (część północno-wschodnia). Zastosowano pompę ciepła o mocy
grzewczej, Q=55,8 kW, Ne=14,6 kW dla A7W35. Jednostkę zewnętrzną pompy ciepła usytuować na gruncie przy
pomocy płyty betonowej z wyciętymi otworami technologicznymi wg instrukcji producenta. Szacuje się, że
przedmiotowa instalacja pozwoli wyprodukować energię cieplną w ilości ok. 200,88MWh.
Instalacja fotowoltaiczna:
Projektowana instalacja fotowoltaiczna o łącznej mocy zainstalowanej 47,58kWp
w 156 panelach
fotowoltaicznych. Elektrownia składa się z 3 generatorów: A - 10,98 kW, 36 paneli PV; B- 14,67 kW, 48 paneli
PV; C- 21,96 kW, 72 panele PV. Generator A posadowiony jest na gruncie w postaci wiaty nie związanej na stałe
z gruntem. Generatory B i C posadowione są na dachu budynku. Panele fotowoltaiczne zamontowane na dachu
budynku na konstrukcji montażowej z ekspozycją w kierunku południowo- zachodnim. Panele fotowoltaiczne
zamontowane na konstrukcji spoczywającej na gruncie zamontowane w kierunku południowym. Szacuje się, że
umieszczenie paneli w tej strefie pozowali wyprodukować energię elektryczną w ilości ok. 47,6775MWh

3. Kody CPV przedmiotu zamówienia
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331110-0 Instalowanie kotłów

42511100-2 Wymienniki ciepła
42511110-5 Pompy Grzewcze

4. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny ofert oraz opisem sposobu przyznawania punktacji.
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:
a) całkowita cena brutto za zakup urządzeń – waga 50 pkt.
Liczba punktów w kryterium „Całkowita cena brutto za zakup urządzeń” przyznawana będzie wg poniższego
wzoru:
Pa= Cmin/ Ca x 50 pkt,
gdzie: Pa- liczba punktów dla oferty nr „a” w kryterium „całkowita cena brutto za zakup urządzeń”, Cminnajmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów, Ca- cena
całkowita oferty „a”.
Maksymalna ilość punktów: 50 pkt.
b) reakcja na zgłoszenie serwisowe podczas awarii – waga 30 pkt.
Liczba punktów w kryterium „Reakcja na zgłoszenie serwisowe podczas awarii” przyznawana będzie w
następujący sposób:
- do 12 godzin – 30pkt.
- od 13 godzin do 24 godzin – 20 pkt
- 25 godzin do 48 godzin – 10 pkt
- powyżej 48 godzin 0 pkt.
Maksymalna ilość punktów 30 Pkt.
c) udzielony okres gwarancji na wykonane prace (w miesiącach) – waga 20 pkt.
Liczba punktów w kryterium „Udzielony okres gwarancji na wykonane prace (w miesiącach)” przyznawana
będzie wg poniższego wzoru:
Oa = (Ga/60 miesięcy) x 20 pkt,
gdzie: Oa - liczba punktów dla oferty nr „a” w kryterium „udzielony okres gwarancji na wykonane prace (w
miesiącach”, Ga – okres gwarancji w ocenianej ofercie, 60 miesięcy (górny limit okresu gwarancji ustalony przez
Zamawiającego).
Maksymalna ilość punktów 20 Pkt.
Punkty przyznane w każdym z kryteriów zostaną zsumowane.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach Kryterium Oceny Oferty wynosi 100 pkt.
W przypadku, gdy dwie oferty lub więcej uzyska tę samą liczbę punktów Zamawiający przeprowadzi z
Oferentami negocjacje cenowe zmierzające do wyboru najtańszej oferty.

5. Miejsce i sposób składania ofert
Dopuszcza się złożenie oferty osobiście, kurierem, pocztą do siedziby firmy, na adres: 14-200 Iława, ul.
Sikorskiego 1 lub drogą mailową na adres: biuro@golebidwor.pl

6. Termin składania ofert
Oferty należy składać do dnia 24/03/2020 do godz. 12:00
Liczy się godzina i dzień wpływu oferty, a nie dzień jej nadania bądź sporządzenia. Oferty złożone po wyżej
wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

7. Rozstrzygnięcie postępowania
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte do dnia 26/03/2020r.
Informację o wynikach postępowania Zamawiający zamieści w bazie konkurencyjności.

8. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego
Aneta Nogal

tel. 885 045 554
biuro@golebidwor.pl
Na pytania Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi drogą mailową, pod warunkiem, że pytania wpłyną nie
później niż na 2 dni przed ostateczną datą złożenia ofert.

9. Termin realizacji umowy
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie z zawartą umową.

10. Miejsce realizacji zamówienia
Siedziba Zamawiającego, tj. 14-200 Iława, Kamień Mały 1C.

11. Informacja na temat wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu interesów :
a. zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo,
b. osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym
biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami,
którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub z osobami wykonującymi w
imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został
określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia powyższego Oferent złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 1.

12. Warunki udziału w postępowaniu
Zamawiający wyznacza warunki udziału w postępowaniu:
Warunki sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- przedstawienie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłaceniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- przedstawienie zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z
opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- przedstawienie sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania
wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli
podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z
opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do
sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i
zobowiązania o wartości min. 500.000PLN – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

lub
- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę min. 500.000PLN, w okresie nie
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
- przedstawienie polisy OC potwierdzającej, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum
500 000 zł.
Warunki zdolności technicznej lub zawodowej:
- za minimalny poziom zdolności uznane zostanie:
- wykazanie przez Wykonawcę, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył minimum 2 usługi/inwestycje o wartości
minimum 500 000 zł. brutto każda, polegające na przeprowadzeniu modernizacji systemu grzewczego obiektu z
montażem pompy ciepła o mocy minimum 42,2 kW, w tym 1 usługę/inwestycję z jednoczesnym montażem
pomp ciepła o mocy minimum 42,2 kW i montażem instalacji fotowoltaicznej o mocy minimum 26 kWp wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi/inwestycje zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu. Dopuszcza się przedstawienie referencji bądź innych dokumentów potwierdzających
należyte wykonanie usługi/inwestycji zrealizowanych przez Podwykonawców Oferenta.
- załączenia przez Wykonawcę na wszystkie oferowane urządzenia niezbędnych certyfikatów CE lub deklaracji
zgodności jako załączniki do oferty. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z dostarczenia deklaracji
zgodności i certyfikatów CE jako załącznika do składanej oferty, zgodnych z wymogami Zamawiającego,
Zamawiający ma prawo odstąpić od oceny przedłożonej oferty i wycofać ją z trybu wyboru Wykonawcy.
Wymagany minimalny okres gwarancji na:
- pompy ciepła to minimum 5 lat;
- inwenter do instalacji fotowoltaicznej to minimum 5 lat;
- panele fotowoltaiczne to minimum 10 lat.
- Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonane prace to 36 miesięcy, a maksymalny to 60 miesięcy.
- W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszej niż powyższe, Zamawiający odrzuci
ofertę.
- Wykonawca dysponuje, do realizacji zamówienia przynajmniej następującymi osobami:
• 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia budowlane umożliwiające wykonywanie tych
samych czynności w aktualnym stanie prawnym, w zakresie odpowiednim do zakresu zamówienia, oraz
spełniającą warunki do wykonywania tych funkcji, tzn. będącą członkiem właściwej izby samorządu
zawodowego, posiadającą certyfikat UDT w zakresie budowy pomp ciepła, F-GAZ i płytkiej geotermii; na
potwierdzenie czego załączona do oferty zostanie kserokopia dokumentów potwierdzających te
uprawnienia;

• 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne
uprawnienia budowlane umożliwiające wykonywanie tych samych czynności w aktualnym stanie prawnym,
w zakresie odpowiednim do zakresu zamówienia, oraz spełniającą warunki do wykonywania tych funkcji,
tzn. będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego; na potwierdzenie czego załączona do oferty
zostanie kserokopia dokumentów potwierdzających te uprawnienia;
Oferent powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych
podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
Zamawiający informuje, że dokona oceny wymaganych dokumentów i oświadczeń.

13. Sposób opisu oferty
Oferta musi zawierać datę jej sporządzenia i datę obowiązywania. W ofercie należy podać cenę brutto w
walucie PLN.
Wykonawca załączy do oferty dokumenty wymagane na etapie składania oferty, które winny być podpisane
przez uprawnione do reprezentacji osoby oraz zaparafowane na każdej stronie.
Każda strona kserokopii dokumentów winna być poświadczona za zgodność z oryginałem.
W przypadkach gdy okaże się to niezbędne, Zamawiający ma prawo zwrócić się do Oferenta z prośbą o
udzielenie dodatkowych wyjaśnień do złożonej oferty i/lub dostarczenia dodatkowych dokumentów.

14. Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

15. Klauzula informacyjna – ochrona danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
Administratorem danych osobowych jakie zostaną zawarte przez Oferenta w ofercie i jej załącznikach jest WIKA Spółka z o.o., adres: 14-200 Iława, Kamień Mały 1C. (Administrator).
1. Inspektorem Ochrony Danych jest: Aneta Nogal
2. Udostępnione przez Oferenta dane osobowe przetwarzane będą w poniższych celach:
a) przeprowadzenie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia,
b) realizacji projektu pn. „Zastosowanie instalacji pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej w firmie WI-KA Sp. z o.o.”
4. Podstawą prawną przetwarzania przez WI-KA Spółka z o.o. danych osobowych Oferenta jest Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) a w szczególności artykuły 6 ust. 1
lit. a) -c) RODO. Dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WiM 2014-2020).
5. Dane udostępnione przez Oferenta będą podlegały udostępnieniu organom administracji publicznej
kontrolującym przedsiębiorstwa oraz Instytucji Zarządzającej (Województwo Warmińsko-Mazurskie
reprezentowane przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego) w ramach realizacji umowy o
dofinansowanie ww. projektu. Udostępnione dane osobowe mogą zostać powierzone specjalistycznym
podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, kontrole i audyt w ramach RPO WiM 2014-2020 na zlecenie

Instytucji Zarządzającej (Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa
Warmińsko-Mazurskiego) lub WI-KA Spółka z o.o.
6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia RPO WiM 2014-2020 oraz zakończenia
archiwizowania dokumentacji.
7. Każda osoba, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu posiada:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie
danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Każdej osobie, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu nie przysługuje:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.
9. Dane przetwarzane przez WI-KA Spółka z o.o. nie będą przesyłane do państw trzecich.
10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegać profilowaniu.
11. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
udziału w realizacji ww. projektu i odmową zawarcia umowy.

Załączniki:
Załącznik nr 1 Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 2 Dokumentacja techniczna

Z poważaniem,
WI-KA Spółka z o.o.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego na zakup i montaż instalacji do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń oraz produkcji ciepłej wody
użytkowej w oparciu o układ dla którego źródłem jest pompa ciepła o mocy 55,8kW, w celu uzyskania energii cieplnej na potrzeby własne
budynku oraz instalacja fotowoltaiczna o mocy 47,58kWp w celu uzyskania energii elektrycznej na potrzeby budynku zlokalizowanego pod
adresem: 14-200 Iława, Kamień Mały 1C.

OŚWIADCZENIE
O BRAKU POWIĄZANIA OSOBOWEGO I/LUB KAPITAŁOWEGO
Oświadczam, że nie istnieją powiązania kapitałowe i/lub osobowe pomiędzy Zamawiającym:
WI-KA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kamień Mały 1C
14-200 Iława

a Oferentem:

………………………………………………………….
nazwa firmy oferenta

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem
(zamawiającym) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub
osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub
nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

………………………………..…………………………….
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta)

