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ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZamawiajClcy:
Prezydent Miasta K~dzierzyn-Koile
ul. Piramowicza 32,
47-200 K~dzierzyn-Koile
zaprasza do ztoienia ofert cenowych na wykonanie zadania pn.
"Kompensacja mocy' biernej"
II. Tryb udzielenia zamowienia
Post~powanie

(Dz. U.

ni.e podlega ustawie z driia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien publicznych

2017 r. poz. 1579, z p6in. zm.L ze wzgl~du na przestanki wyszczeg61nione

wart. 4 pkt 8,. wartosc zam6wienia nie przekracza wyraionej w ztotych r6wnowartosci kwoty
30000 euro.
III. Miejsce wykonania zamowienia
Budynek Urz~du Miasta K~dzierzyn-Koile, ul. Grzegorza Piramowicza 32, K~dzierzyn-Koile
(Licznik nr 3279931)
IV. Opis przedmiotu zamowienia
1. Dob6r, wykonanie i montai urzqdzen do kompensacji energii biernej w obiekcie wskazanym
w punkcie II zapytania ofertowego.
2. Zakres zam6wienia obejmuje analiz~ strat za okres 12 miesi~ty z tytutu optat ponoszonych
za energi~ biernq,dob6r odpowiednich rozwiqzan technicznych i urzqdzen

wcelu kompensacji

energii biernej oraz ich montai.
3.Wykon~wca

udzieli 36-miesi~cznej gwarancji na zaniontowane urzqdzenia oraz na jakosc

wykonanej ustugi.

v.

Wizja lokalna
W celu ustalenja wszystkich koszt6w niezb~dnych do realizacji zam6wienia zalecane jest
przeprowadzenie

wizji

iokalnej.

Termin

wizji

lokalnej

naleiy

ustalic

telef~nicznie.

Osobq upowainionq do kontakt6w w sprawie wizji lokalnej jest: Daniel Kietkiewicz (Energetyk
Miejski Urz~du Miasta K~dzierzyn-Koile), tel. 77/4050386,
e-mail: daniel.kielkiewicz@kedzierzynkozie.pl.
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VI. Opis sposobu sporzqdzania oferty cenowej

1. Oferta musi -zawierae cen~ ' netto, podatek VAT oraz cen~ brutto przedmiotu zam6wienia
jako cen~ ryczattowq, obejmujqcq wszystkie elementy zam6wienia okreslone w zapytaniu
ofertowym. Cena w niej podana musi bye wyrazona cyfrowo i stownie.
2. Oferty na~.eiY ' sporzqdzie na formularzu . ofertowym stanowiq,cym zatqczni,k nr 2
do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Oferowana cena powinna zawierae wszelkie k05zty zwiqzane z uzyskaniemefektu
kompensacji, w tym koszty analizy strat z tytutu optat ponoszonych za energi~ biernq
induktyjnq i pOjemnosciowq, 'doboru odpowiednich rozwiqzan technicznych i urzqdzen w celu
kompensacji energii biernej indukcyjnej, wykonania i m<;>ntaiu odpowiednich urzqdzen, ich
dowozu do 'miejsca montaiu, dojazdu pracownik6w Wykonawcy do miejsca montaiu, koszty
gwarancji i przeglqd6w w okresie obowiqzywania gwarancji.
4. Wszelkie koszty wynikte

w trakcie

realizacji zam6wienia i nieprzewidziane w ztozonej

ofercie obciqzajq Wykonawc~.

5. Wykonawca ma prawo ztoiye tylko jednq ofert~. Ztoienie wi~kszej liczby ofert lub ofE;rty
zawierajqcej rozwiqzania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert ztoionych przez danego Wykonawc~.
VII. Sktadanie ofert:

1. Oferty na realizacj~ zadania b~dqcego przedmiotem zapytania ofertowego naleiy sktadae
bezposrednio w Kanceladi Ogplnej Urz~du Miasta K~dzierzyn-Koile ul. p'iramowicza 32 (pok.
139) lub przesytkq pocztOWq na adres Urzqd Miasta K~dzierzyn:'Koile, ul. Piramowicza 32,

47-200 K~dzierzyn-Koile, w zamkni~tych kopertach z napisem 1I0ferta - Kompens~cja mocy
biernej", w terminie do dnia 14 wrzesnia 2018 roku, do godz. 12°°. Za dat~ ztozenia oferty
przyjmuje si~ dat~ jej wptywu do Urz~du Miasta. Otwarcie i rozpatrzenie ofert odb~dzie si~ w,
Urz~dzie

Miasta przy ul. Piramowicza 32, w pokoju 428, w dniu 14 wrzesnia 2018 roku,
o godz. 1220.
2. Oferty ztoione po terminie nie b~dq rozpatrywane.
VIII. Wybor oferty:

1. Kryteria oceny ofert - 100% cena.
2. Wyb6r oferty zostanie dokonany na ' podstawie najniiszej kwoty brutto za wykonanie
zam6wienia.
3. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do odwotania.realizacji z~dania bez podania przyczyny.
IX. iatqczniki:
Zatqcznik,nr 1- Zestawienie informacji techniq:no-rozliczeniowych z faktur.
Zatqcznik nr 2 - Formularz oferty.
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