Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Działanie 8.2

DOTACJE NA INNOWACJE
- INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Dobrzechów, 20.04.2015 r.
(miejscowość, data)
„TRITON” Usługi Reklamowe Marcin Bosek
Dobrzechów 446B,
38-100 Strzyżów
NIP: 8191279861
(dane adresowe zamawiającego)

……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
(dane adresowe oferenta)

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie systemu B2B do sprzedaży produktów
reklamy zewnętrznej” nr umowy o dofinansowanie UDA-POIG.08.02.00-18-020/14-00
zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie oferty cenowej na zakup i montaż zestawu
paneli fotowoltaicznych.
I. Przedmiot zakupu:
Zestaw paneli fotowoltaicznych do zasilania serwerowni za pomocą energii słonecznej
Specyfikacja:
Parametry nie gorsze niż:
Panel fotowoltaiczny min. 3 kW
System montażowy - 1 kpl.
Przewody solarne - 100mb
Inverter sieciowy min. 3kW z możliwością ładowania akumulatorów - 1szt.
Akumulator żelowy min. 200Ah 12V- 3 szt.
Zabezpieczenie przepięciowe – 1 kpl.
Montaż i uruchomienie systemu
Montaż i uruchomienie jest integralną ceną nabycia środka trwałego, będzie podnosić jego
wartość, nie będzie wyodrębnionym kosztem na FV.
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Podane wyżej parametry odpowiadają wymaganiom zastosowanej w projekcie infrastruktury
serwerowej (łączna moc urządzeń nie będzie przekraczać 2kW, pozostała energia będzie
przesyłana do akumulatorów, jest to tzw. system hybrydowy). Taka konfiguracja ogniw
umożliwi płynne zasilanie w dni słoneczne oraz doładowywanie nadmiaru energii na potrzeby
pracy nocą oraz w dni pochmurne (3 akumulatory żelowe).
II. Szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia w podziale na poszczególne działania:
Etap III projektu (do 31.08.2015 r.)
1. Zakup zestawu paneli fotowoltaicznych do zasilania serwerowni za pomocą energii
słonecznej
III. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
tych warunków. Wykonawca powinien:
→ złożyć ofertę przed upływem terminu składania ofert, w sposób podany
w ogłoszeniu,
→ posiadać niezbędne doświadczenie do realizacji zamówienia w zakresie objętym
zapytaniem ofertowym,
→ posiadać możliwości techniczne i finansowe do terminowego wykonania zlecenia,
→ posiadać do wykonania oferowanego zamówienia odpowiednie zasoby oraz kwalifikacje.
Spełnienie wyżej wymienionych kryteriów zostanie zadeklarowane przez Wykonawcę
poprzez podpisanie oświadczenia będącego integralną częścią formularza ofertowego
IV.

Oferty winny zawierać:
→ Nazwę adresata oferty: „TRITON” Usługi Reklamowe Marcin Bosek Dobrzechów 446B
38-100 Strzyżów
→ Pełną nazwę firmy wraz z niezbędnymi informacjami (adres, numer telefonu).
→ Datę złożenia oferty.
→ Cenę oferty przedstawioną jako kwotę netto oraz kwotę brutto wyliczoną lub
zawierającą informację o podatku VAT.
→ Czas realizacji zamówienia: Najpóźniej do 31.08.2015 r.
→ Termin związania ofertą: Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez 3 miesiące.
Bieg terminu związania z Ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
Ofert.
→ Sposób i termin płatności.
→ Ważność oferty – minimum 3 miesiące.
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V. Miejsce składania ofert:
W przypadku składania ofert w siedzibie zamawiającego jak i pocztą, na kopercie należy
umieścić opis „Oferta dotycząca zakupu i montażu zestawu paneli fotowoltaicznych
na potrzeby realizacji projektu – „Wdrożenie systemu B2B do sprzedaży produktów reklamy
zewnętrznej”
Oferty należy złożyć wraz z powyższymi informacjami u Zamawiającego osobiście lub przesłać
listownie na adres:
„TRITON” Usługi Reklamowe Marcin Bosek Dobrzechów 446B 38-100 Strzyżów
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z osobą upoważnioną przez
Zamawiającego tj.:
Właściciel – Marcin Bosek tel. 504467959; email: biuro@triton-reklama.pl
VI. Termin składania ofert:
Termin składania ofert upływa w dniu 27.04.2015 r.
VII. Termin realizacji zamówienia:
Od daty złożenia zamówienia do 31.08.2015 r.
VIII. Kryterium wyboru oferty:
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie określony na podstawie następujących kryteriów:
• Cena – 100%
IX. Dodatkowe informacje:
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty bez podania przyczyny.
W przypadku ofert odrzuconych Zleceniodawca nie ma obowiązku informowania o
przyczynach odrzucenia. W przypadku wybrania oferty oferenta jako najkorzystniejszej
zostanie on niezwłocznie o tym fakcie poinformowany a w przypadku niewywiązania się z niej,
rozpatrzona zostanie kolejna najbardziej korzystna.
X. Załączniki:
1. Wzór oferty
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Załącznik nr 1 : wzór oferty
……….…………………..
miejscowość, data
...........................................................
(pieczęć firmowa oferenta )

OFERTA
Oferta dotyczy:
Zapytania ofertowego na zakup i montaż zestawu paneli fotowoltaicznych w związku
z realizacją projektu pt. „Wdrożenie systemu B2B do sprzedaży produktów reklamy
zewnętrznej” nr umowy o dofinansowanie UDA-POIG.08.02.00-18-020/14-00
I. Przedmiot zakupu:
Zestaw paneli fotowoltaicznych do zasilania serwerowni za pomocą energii słonecznej
Specyfikacja:
Parametry nie gorsze niż:
Panel fotowoltaiczny min. 3 kW
System montażowy - 1 kpl.
Przewody solarne - 100mb
Inverter sieciowy min. 3kW z możliwością ładowania akumulatorów - 1szt.
Akumulator żelowy min. 200Ah 12V- 3 szt.
Zabezpieczenie przepięciowe – 1 kpl.
Montaż i uruchomienie systemu
Montaż i uruchomienie jest integralną ceną nabycia środka trwałego, będzie podnosić jego
wartość, nie będzie wyodrębnionym kosztem na FV.
Podane wyżej parametry odpowiadają wymaganiom zastosowanej w projekcie infrastruktury
serwerowej (łączna moc urządzeń nie będzie przekraczać 2kW, pozostała energia będzie
przesyłana do akumulatorów, jest to tzw. system hybrydowy). Taka konfiguracja ogniw
umożliwi płynne zasilanie w dni słoneczne oraz doładowywanie nadmiaru energii na potrzeby
pracy nocą oraz w dni pochmurne (3 akumulatory żelowe).
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II. Szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia w podziale na poszczególne działania:
Etap III projektu (do 31.08.2015 r.)
1. Zakup zestawu paneli fotowoltaicznych do zasilania serwerowni za pomocą energii
słonecznej
III. Wycena oferty :
Wartość zamówienia netto / brutto:
…..……………………………………………………………………………….… zł
Słownie:
…..……………………………………………………………………………….…
IV. Dane oferenta:
Nazwa oferenta, adres, NIP:
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
V. Termin realizacji:
Od daty złożenia zamówienia do 31.08.2015 r.
VI. Potwierdzenie spełnienia wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia.
Oświadczam, że do wykonania oferowanego przez nas zamówienia firma posiada
odpowiednie doświadczenie, zasoby oraz kwalifikacje. W przypadku przyznania firmie
zamówienia zobowiązuję się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym
przez Zamawiającego.
VII. Termin ważności oferty
Oferta ważna: 3 miesiące licząc od upływu terminu składania ofert

........................................................................
Pieczęć i podpis oferenta
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