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1. Postanowienia og6lne
1.1 Nazwa i adres Zamawiajqcego

Nazwa Zamawiajqcego ,,EURO-RAMA" Sp, z o.o.

Adres Zamawiajqcego 37-41,0 Ulan6w, ul. Cmentarna 3

NP 6020L32469

REGON 18LL40278

e-mail biuro@eu ro-ra ma.pl

Te l_5 876 30 16

L.2 Miejsce i spos6b upublicznienia zapytania ofertowego.

Publikacja na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra wla5ciwego ds, rozwoju, przeznaczonej do

umieszczenia zapyta6 ofertowych:www.bazakonkurencvinosci.funduszeeuropeiskie.gov.pl

2. Tryb udzielenia zam6wienia i rodzajzam6wienia
2.1 Tryb udzielenia zam6wienia

Do niniejszego zam6wienia nie stosuje sig ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r. Prawo zam6wied publicznych (t.j. Dz.U.

z 20L5 r., poz. 2L64 z poi. zm.). Niniejsze postqpowanie prowadzone jest zgodnie z dokumentem pn. ,,Wytyczne

lnstytucji Tarzqdzajqcej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojew6dztwa Podkarpackiego na lata 20L4-2O20 w

sprawie udzielania zam6wie6 wsp6ffinansowanych ze Srodk6w EFRR, w stosunku do kt6rych nie stosuje siq ustawy

Prawo Zam6wief Publicznych."

2.2 Rodzaj zam6wienia

Dostawy.

3. Finansowanie.

Zadanie realizowane w ramach projektu ,,Wykorzystanie energii odnawialnej na Podkarpaciu - rozw6j energii

rozproszonej" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Podkarpackiego na

laIa2Ot4-2020, Oi priorytetowa lll Czysta energia Dziatanie 3.1 Rozw6j OZE.

4. Opis przedmiotu zam6wienia
1,. Przedmiotem zam6wienia jest dostawa i monta2 instalacji fotowoltaicznych szczeg6lowo opisanych w

dokumentacji technicznej stanowiqcej zal" nr 2a (Ulan6w) i nr 2b (Surowa) w ramach projektu pn. ,,Wykorzystanie

energii odnawialnej na Podkarpaciu - rozw6j energii rozproszonej" w lokalizacjach pod adresami: ul. Cmentarna 3,

37-41O Ulan6w i Surowa 44,39-306 G6rki, W skfad zadania wchodzi6 bqdzie:

o monta2 systemowej konstrukcji pod moduty fotowoltaicznei,
o monta2modut6wfotowoltaicznych,
o okablowanie i zabezpieczenia obwod6w prqdu statego (DC),

o monta2 tablicy DC,

r monta2falownika/inwerterasieciowego,
o okablowanie i zabezpieczenie obwod6w prqdu przemiennego (AC),

r monta2 tablicy przylqczenia inwertera
2. Zapisy w zal, nr 2a i nr 2b koryguje siq w nastqpujqcy spos6b:

1) Zal. nr 2a:

o Moc znamionowa panela fotowoltaicznego: 320 W

. LEczna moc instalacji fotowoltaicznej: L55,84 kWp
e Liczba paneli fotowoltaicznych: 487 szt.

. Typ panela fotowoltaicznego: monokrystaliczny

21 Zal"nr2b
o Moc znamionowa panela fotowoltaicznego: 320 W
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. Lqczna moc instalacji fotowoltaicznej: 3,2 kWp
o Liczba paneli fotowoltaicznych: 10 szt.

. Typ panela fotowoltaicznego: monokrystaliczny
3' Zapytanie Ofertowe ma znaczenie nadrzqdne nad dokumentacjq technicznE zawartE w zaf. nr 2ai nr Zb.

W ramach realizacji dostaw i montaiu instalacji fotowoltaicznych Wykonawca zobowiqzany'jest do:
1) zorganizowania wlasnym kosztem i staraniem oraz na wtasnq odpowiedzialno5i koniecznego do wykonania
przedmiotu umowy zaplecza magazynowego i socjalnego dla osdb wykonujqcych bezpo6rednio prace zwiqzane
z realizacjq niniejszej umowy;

2) nale2ytego wykonania przedmiotu umowy, przy u2yciu wlasnych material6w, zgodnie z umowE, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami prawa;

3) zatrudnienia wystarczajqcej liczby pracownik6w z odpowiednimi kwalifikacjami pozwalajqcymi na prawidlowe
i terminowe wykonanie dostawy i monta2u;
4) postqpowania z odpadami powstalymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami ustawy z dnia
4grudnia201'2r. oodpadach(tekst jedn.: Dz.U.z20!6r.poz. 1987,zp6Ln. zm.) iustawyz2Tkwietnia200lr.prawo
ochrony Srodowiska (Dz.U, z 2017 r. poz. 519).

5) zapewnienia, 2e materialy u2yte do realizacji zam6wienia, o kt6rym mowa w S 1, sq fabrycznie nowe i odpowiadajq
co do jakodci wymogom wyrob6w dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreSlonvm w art. 10 ustawv
Prawo budowlane i wymaganiom specyfikacji technicznej zam6wienia.
6) okazania na ka2de 2qdanie Zamawiajqcego w stosunku do wskazanych material6w:

a) certyfikatu na znak bezpieczefistwa,

b) deklaracjizgodno6ci

c) atest6w lub aprobat technicznych.
7) zapewnienia potrzebnego oprzyrzEdowania, potencjalu ludzkiego oraz material6w wymaganych do zbadania na
2qdanie Zamawiajqcego jako5ci prac wykonanych z materiat6w Wykonawcy na terenie realizacji prac,
8) realizacji instrukcji i polece16 wydawanych przezZamawialqcego,

9) informowania o terminach p16b i odbior6w,
10) informowania Zamawiajqcego o koniecznoici wykonania prac dodatkowych i zamiennych w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia koniecznoici ich wykonania,

11) naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego miejsca realizacji monta2u bqdi urzqdzeri w wypadru
zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
12) natychmiastowego usuniqcia wszelkich szk6d i awarii spowodowanych przez Wykonawcq w trakcie realizacji prac,
13) umo2liwi6 wstQp na teren budowy pracownikom organ6w pafstwowego nadzoru budowlanego, do kt6rych nale2y
wykonanie zadaf okre5lonych ustawq Prawo Budowlane oraz udostqpnii im dane i informacje wymagane tq ustawq,
a dotyczqce prowadzonych rob6t na budowie, a tak2e zapewnii Zamawiajqcemu lub osobom przez niego
upowa2nionym dostQp do miejsc prowadzenia rob6t w czasie ich przygotowania i realizacji,
14) wykonai na wtasny koszt dokumentacjq powykonawczq w 4 egzemplarzach i inwentaryzacjq robdt objqtych
umowE, kt6ra stanowii bqdzie skladnik dokumentacji odbiorowej,
15) dokonanie zgloszenia instalacji do odpowiednich organ6w/instytucji w imieniu Zamawiajqcego,
16) uzyskai wszelkie pozwolenia, decyzje i dokumenty konieczne do pozyskania pozwolenia na u2ytkowanie, w oparciu
o stosowne pelnomocnictwa udzielon e przez Zamawiajqcego.

17) skompletowania i przedstawienia Zamawiajqcemu dokument6w pozwalajqcych na ocenq prawidlowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczeg6lno6ci:

a) protokol6w badari i sprawdzed

b) protokol6wodbior6wtechnicznych

c) instrukcjiu2ytkowania

18) uczestniczenia w czynno6ciach odbioru, usuniqcia stwierdzonych wad,
19) zgloszenia w formie pisemnej gotowo(ci do odbioru ostatecznego,
20) uzyskania pozwolenia na u2ytkowanie w oparciu o stosowne pelnomocnictwa udzielon e przez Zamawiajqcego,
21) przekazania protokolarnego i nstalacji wraz z odbiorem,
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22) wykonania test6w i pomiarow,

2L) przeprowadzeniu instru kta2u dla u2ytkownik6w obiektu w zakresie obsf ugi instalacji oraz postqpowania

w sytuacjach awaryjnych,

22) aklualizacji harmonogramu rzeczowo-terminowego na ka2de wezwanie Zamawiajqcego, z uwzglqdnieniem

zale2nodci od faktycznego postqpu prac.

4.L Szczeg6towy rodzaj rob6t i zakres zostal okre6lony w dokumentacji technicznej stanowiqcej Zalqcznik Nr 2a

i Nr 2b do Zapytania Ofertowego, z zastrze2eniem postanowieri zawartych w pkt 4 ppkt 2 Zapytania Ofertowego.

4.2 Rozwiqzania r6wnowa2ne

Je2eli w dokumentacji projektowej oraz opisie przedmiotu zam6wienia zastosowano wskazanie nazwy wlasnej,

technologii lub certyfikatu, Zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie material6w, technologii, rozwiqzan i certyfikat6w

r6wnowa2nych tj" nie obni2ajqcych standard6w parametr6w, wymagaf technicznych, funkcjonalnych iu2ytkowych

okreSlanych przezZamawiajqcego. Ewentualne nazwy majq jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwad jako6ciowych

itechnologicznych Zamawiajqcego. Zamawiajqcy dopuszcza ujqcie w ofercie, a nastqpnie zastosowanie innych

materiat6w ni2 podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia standarddw i parametr6w

technicznych nie gorszych (16wnowa2nych) ni2 okreSlone w tej dokumentacji.

4.3 Nazwy i Kody Wsp6lnego Slownika Zam6wief CPV:

09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne

44II2I10-5 Konstru kcj e d a ch owe

453L!200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

7 13L4!00-3 Ustu gi elektryczn e

7 13231,00-9 Uslu gi projektowa n ia system 6w zasi I a nia energiq elektrycznq

45261,215-4 Pokrywa n ie d ach 6w pa nela mi ogniw stonecznych

4.4 Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

4.5 Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert czq5ciowych

4.6 Gwarancje

Wykonawca zobowiqzany jest udzielii gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane urzqdzenia

imaterialy na okres wskazany w formularzu ofertowym stanowiqcy Zalqcznik nr 1do Zapytania ofertowego. Warunki

gwarancji opisuje 5 14 zatqcznika nr 7 do Zapytania ofertowego - Wz6r umowy.

5. Termin wykonania zam6wienia
5.1. Zamdwienie nale2y zrealizowad do dnia 31.08.2019 roku. Jako dzief realizacji zadania nale2y rozumiei dzie6,

w ktdrym Wykonawca przeka2e przedmiot zam6wienia w stanie gotowym do u2ytkowania, po uzyskaniu decyzji

o pozwoleniu na u2ytkowanie (je$li bqdzie wymagane), o kt6re Wykonawca wystqpi na podstawie stosownych

peln omocn ictw u dzielony ch przez Za mawiajqcego.

5.2. Oferty wskazujqce na dfu2szy termin realizacji inwestycji nie bqdq rozpatrywane.

5.3. Realizacja i terminy rob6t zostanq okrer5lona w szczeg6lowym harmonogramie rzeczowo-finansowym ztoZonym

przed podpisaniem umowy przez Wykonawcq, kt6rego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

6. Warunki udziafu w postepowaniu i podstawy wykluczenia z udzialu z postepowaniu"
6.1 O udzielenie zam6wienia mogq ubiega6 siq wykonawcy, kt6rzy:

a) nie podlegajq wykluczeniu;

b) spelniajq warunki udzialu w postqpowaniu"

6.2 O udzielenie zam6wienia mogq ubiegad siq Wykonawcy, kt6rzy spelniajq nastqpujqce warunki udzialu

w postqpowaniu:

6.2.I Posiadajqodpowiednie uprawnienia:

Wykonawca winien wykazai,2e posiada uprawnienia niezbqdne do wykonania przedmiotu zam6wienia. Weryfikacja na

podstawie o6wiadczenia podpisanego przez osobq do tego uprawnionq stanowiqca Zalqcznik nr 1do Zapytania

ofertowego- Wz6r formularza ofertowego
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6.2.2 Posiadaodpowiedniedo6wiadczenie:

Wykonawca winien wykazai, 2e wykonal nale2ycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego w okresie ostatnich
5 lat (2074-2019), a je2eli okres wykonywania dzialalnoSci jest kr6tszy - to w tym okresie, co najmniej 4 robory
budowlane o zakresie zbli2onym do przedmiotu zam6wienia (polegajEce na monta2u kompletnych instalacji
fotowoltaicznych) o mocy nie mniejszej ni2 40kW ka2da. Weryfikacja na podstawie wykazu zrealizowanych dostaw wraz
z monta2em stanowiqcy zalqcznik nr 3 do zapytania ofertowego wraz z dowodami wykazujqcymi, 2e zostaly
zrealizowane nale2ycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Dowodami o kt6rych mowa sE referencje lub inne
dokumenty wystawione przez podmioty, na rzecz kt6rego roboty budowlane byly wykonane, a je2eli z uzasadnione.l
przYczYnY o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskai tych dokumentdw - inne dokumenty.
6.2"3" Dysponuje odpowiednim potencjatem kadrowym
a) Wykonawca powinien wykazai, 2e bqdzie dysponowat minimum 2 osobami posiadajqcymi uprawnienia
instalatora OZE w zakresie system6w fotowoltaicznych.
b) Wykonawca powinien wykazai, 2e bqdzie dysponowal minimum 1 osobq peiniqcq funkcjq kierownika rob6t
bran2y elektrycznej z uprawnieniami budowlanymi bez ogranicze6, w specjalno5ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji iurzqdzeri elektrycznych ielektroenergetycznych niezbgdne do kierowania robotami objqtymi przedmiotem
zam6wienia.

Weryfikacja nastqpi o wykaz osdb, skierowanych przez wykonawcq do realizacji zamdwienia publicznego
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi,wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnief i wyksztatcenia niezbqdnych do wykonywania zam6wienia publicznego wg. Zafqcznika nr 4 do Zapytania
ofertowego.

6.2.4' Posiada zdolno5i w zakresie realizacji umowy poprzez mo2liwoii jej finansowania - weryfikacja na podstawie
o5wiadczenia podpisanego przez osobq do tego uprawnionq - Zafqcznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Wz6r
formularza ofertowego; Ze wzglqdu na platno5i za przedmiot zam6wienia po jego realizacji, Zamawiajqcy wymaga
przedstawienia jako zatqcznik do formularza ofertowego, informacji banku lub sp6ldzielczej kasy oszczqdno6ciowo-
kredytowej potwierdzajqcej wysoko56 posiadanych Srodk6w finansowych lub zdolno66 kredytowq Oferenta na

wartoii min. 500 000,00 zl, w okresie nie wczeSniejszym ni2 1 miesiqc przed uplywem terminu skladania ofert.
6'2.5. Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno6ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoici zwiqzanej z

przedmiotem zam6wienia na kwotq minimum 1 000 000,00 zl - weryfikacja na podstawie dolqczonej do oferty kopii
ubezpieczenia od odpowiedzialno(ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci na kwotq minimum 1 000 0OO,O0 zr

potwierdzona za zgodnoSi z oryginatem wraz z dowodem oplacenia skladki;

6.2.6. Przedstawi ofertq gwarantujqcq kompleksowq realizacjq zadania inwestycyjnego zgodnie
z przedlo2onq przez Zamawiajqcego dokumentacjq technicznq z okresem wa2no:ici oferty nie kr6tszym ni2 60 dni -
weryfikacja na podstawie odwiadczenia podpisanego przez osobq do tego uprawnionq- Zalqcznik nr 1do Zapytania
ofertowego - Wz6r formularza ofertowego;
6.2.7. Przedstawi szczeg6lowy kosztorys ofertowy z rozbiciem na robociznq, materialy isprzqt oraz karty katalogowe
urzqdzef - weryfikacja na podstawie dostarczonego wraz z ofertq szczeg6lowego kosztorysu ofertowego z rozbiciem na
robociznQ, materialy i sprzQt oraz doiqczonymi kartami katalogowymi urzqdzeri.

6.2.8. Jest uprawniony do wystQpowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi - weryfikacja na
podstawie o5wiadczenia podpisanego przez osobq do tego uprawnionq- Zalqcznik nr 1 do Zapytania ofertowego -
Wz6r formula rza ofertowego;
6.2"9. Posiada niezbqdnq wiedzq i doSwiadczenie, dysponuje potencjalem ekonomicznym i technicznym,
a tak2e pracownikami zdolnymi do wykonania zam6wienia -weryfikacja na podstawie o6wiadczenia podpisanego przez
osobq do tego uprawnionq- Zalqcznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Wz6r formularza ofertowego;
6.2.to. Przedstawi certyfikat potwierdzajqcy zgodno56 modulu PV z normq PN-EN 61215 lub pN-EN GL646 lub z

normami r6wnowa2nymi wydany przez jednostkq oceniajqcq zgodnoSi zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy pzp,, (certyfikat
nie mo2e byi wydany przed 2Ot2 rokiem);
6.2.LL. Przedstawi o96lne warunki gwarancyjne modul6w fotowoltaicznych i inwerter6w. Karty gwarancyjne
modut6w fotowoltaicznych i inwerter6w w oryginale, podpisane przez producenta zostanq przekazane nie p62niej ni2
na moment odbioru gwarancyjnego.
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6.2.12. Warunkiem udzialu w postepowaniu jest wplacenie przez Oferenta wadium w wysoko6ci 20.000,00 PLN

(slownie: dwadzieicia tysiqcy zlotych).

Wadium mo2e by6 wnoszone w jednej lub kilku nastqpujqcych formach:

a) pieniqdzu,

b) porqczeniach bankowych,

c) porqczeniach sp6idzielczej kasy oszczqdnoSciowo-kredytowej, z tym, 2e porqczenie kasy jest zawsze porqczeniem

pieniq2nym,

d) gwarancjach bankowych,

e) gwarancjach ubezpieczeniowych,

f) porqczeniach udzielanych przez podmioty, o kt6rych mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiqbiorczo5ci (Dz. U,22007 r. Nr 42, po2,275, z poln. zm.).

Wadium wnoszone w pieniqdzu wplaca siq przelewem na rachunek bankowy nr 20!93012332730072542660001 w

Bank Polskiej Sp6tdzielczodci S.A. tytutem: "Wadium w ramach zamdwienia na dostawq wraz z monta2em nr

tlvllRPo12019". Wpfyw wadium wnoszonego w pieniqdzu na rachunek Zamawiajqcy sprawdzi w momencie uplywu

terminu otwarcia ofert. Oferty podmiot6w, kt6rzy nie wptacili wadium lub wptacili wadium po terminie, bqdq

odrzucone bez rozpatrywania. Dokument potwierdzajEcy wniesienie wadium w formie innej ni2 pieniq2na nale2y

dotqczyi do oferty (w formie oryginalu lub odpisu wystawionego lub po5wiadczonego przez podmiot potwierdzajqcy

wplatq, albo w formie wygenerowanego elektronicznie potwierdzenia sporzqdzonego na podstawie art. 7 Ustawy

Prawo Bankowe, kt6ry nie wymaga podpisu ani stempla). Wadium zostanie zwr6cone niewybranym Oferentom

niezwfocznie po podpisaniu umowy z wybranym Oferentem lub po uniewa2nieniu niniejszego postqpowania.

6.3 Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do przedstawienia dodatkowych dokument6w

i informacji potwierdzajqcych spelnienie warunku udziatu w postqpowaniu.

6.4 Spelnienie warunku udzialu w postepowaniu oceniane bqdzie na zasadzie ,,spelnia", ,,nie spetnia" - na podstawie

zlo2onvch dokument6w.

6.5 Przesfankiwykluczeniawykonawcy

6.5.1 Z postqpowania o udzielenie zam6wienia wyklucza siq podmioty powiqzane osobowo lub kapitalowo

z Zamawiajqcym"

Przez powiqzania kapitalowe lub osobowe rozumie siq wzajemne powiqzania miqdzy zamawiajqcym lub osobami

upowa2nionymi do zaciqgania zobowiqzad w imieniu Zamawiajqcego lub osobami wykonujqcymi w imieniu

zamawiajqcego czynnodci zwiqzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy

a wykonawcq, polegajqce w szczeg6lno6ci na:

a) uczestniczeniu w sp6lce jako wsp6lnik sp6tki cywilnej lub sp6lki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 1.0% udzialow lub akcji,

c) pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzqdzajqcego, prokurenta, petnomocnika,

d) pozostawaniu w zwiqzku mat2edskim, w stosunku pokrewieristwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewiefistwa

drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub

ku rateli,

e) inne istniejqce powiqzania majqce wplyw na faktyczne naruszenie zasady konkurencyjno6ci.

Weryfikacja nastqpi w oparciu o analizq odwiadczenia Wykonawcy o braku ww, powiqzari osobowych lub kapitalowych

zZamawialqcym -Zalqcznik nr 5 do Zapytania ofertowego

6.5.2 Z postqpowania o udzielenie zam6wienia wyklucza siq:

a) wykonawcq, kt6ry nie wykazal spelniania warunk6w udziatu w postqpowaniu;

b) wykonawcq bqdqcego osobq fizycznq, kt6rego prawomocnie skazano za przestQpstwo:

- o kt6rym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 1-89a, arI.218-221,art.228-23Oa,art.250a, art.258 lub art.

270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1,997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z p62n. zm.) lub art. 46lub art. 48

ustawy z dnia 25 czerwca 20IO r. o sporcie (Dz. U. z 20!6 r. poz. !76);

-ocharakterzeterrorystycznym,okt6rymmowawart. l15S20ustawyzdnia6czerwcalggTr.-Kodeks
Karny;
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- skarbowe,

- O kt6rym mowa w art.9lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2Ot2r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywajqcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz.

769);

wykonawcq, je2eli urzqdujqcego cztonka jego organu zarzqdzajqcego lub nadzorczego, wsp6lnika
sp6tki w sp6lce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w sp6lce komandytowej lub komandytowo-
akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestQpstwo, o kt6rym mowa w pkt 6.5.2 ust. b);

wykonawcq, wobec ktdrego wydano prawomocny wyrok sqdu lub ostatecznq decyzjq administracyjnq
o zaleganiu z uiszczeniem podatk6w, optat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, chyba 2e

wykonawca dokonal ptatno6ci nale2nych podatk6w, oplat lub skladek na ubezpieczenia spofeczne lub
zdrowotne \Nraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wiq2qce porozumienie w sprawie splaty tych
nale2noSci;

wykonawcq, ktdry w wyniku zamierzonego dzialania lub ra2qcego niedbalstwa wprowadzil zamawiajqcego
w blqd przy przedstawieniu informacji,2e nie podlega wykluczeniu, spelnia warunki udzialu w postqpowaniu
lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub kt6ry zatail te informacje
lub nie jest w stanie przedstawii wymaganych dokument6w;
wykonawcq, kt6ry w wyniku lekkomySlnoSci lub niedbalstwa przedstawif informacje wprowadzajqce
w btqd zamawiajqcego, mogqce mie6 istotny wplyw na decyzje podejmowane przez zamawiajqcego
w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia;

wykonawcq, ktdry bezprawnie wplywal lub p16bowal wplynqi na czynno5ci zamawiajqcego lub pozyska6
informacje poufne, mogqce dai mu przewagQ w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia;
wykonawcq, ktdry bral udzial w przygotowaniu postqpowania o udzielenie zam6wienia lub kt6rego pracownik,
a tak2e osoba wykonujqca pracq na podstawie umowy zlecenia, o dzielo, agencyjnej lub innej umowy
o 6wiadczenie uslug, brat udzial w przygotowaniu takiego postqpowania, chyba 2e spowodowane tym
zakt6cenie konkurencji mo2e byi wyeliminowane w inny spos6b ni2przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w
postqpowaniu;

wykonawcQ, ktdry z innymi wykonawcami zawarl porozumienie majqce na celu zakldcenie konkurencji miqdzy
wykonawcami w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia, co zamawiajqcy jest w stanie wykazai za pomocq
stosownych Srod kdw dowodowych;

wykonawcq bqdqcego podmiotem zbiorowym, wobec ktdrego sEd orzekl zakaz ubiegania siQ

o zamowienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 paldziernika 20Q2 r. o odpowiedzialno5ci podmiot6w
zbiorowych za czYny zabronione pod grolbq kary (Dz. U. z 2O!5 r. poz. !2!2,1844 i 1-855 oraz z 2Ot6 r. poz.

a37 i 544);

wykonawcq, wobec kt6rego orzeczono tytulem Srodka zapobiegawczego zakaz ubiegania siq

o zamowienia publiczne;

l) wykonawc6w, kt6rzy nale2qc do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsument6w (Dz. U. 220!5 r. poz. !84,1618 i 1634), zlozyli odrqbne oferty, oferry
czgSciowe lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu, chyba 2e wyka2q,2e istniejqce miqdzy nimi
powiqzania nie prowadzq do zakl6cenia konkurencji w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia.

Weryfikacja nastqpi w oparciu o analizq oiwiadczenia Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia - Zalqcznik nr G do
Zapytania ofertowego

5.5.3 Wykluczenie wykonawc6w.
Zamawiajqcy wykluczy z postqpowania wykonawc6w wobec kt6rych zachodzq podstawy wykluczenia o kt6rych mowa
w pkt' 6.5.2 Zapytania ofertowego, a tak2e w sytuacji wystqpienie powiqza6, o kt6rych mowa w pkt 6.5.1 Zapytania
Ofertowego. Ofertq wykonawcy wykluczonego uznaje siq za odrzuconq.
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7. Opis kryteri6w, kt6rymi zamawiajqcy bqdzie siq kierowal przy wyborze oferty, wraz

z podaniem wag tych kryteri6w i sposobu oceny ofert.
7.1 Najkorzystniejszq ofertq bqdzie oferta, kt6ra uzyska najwiqkszq liczbq punkt6w wg. kryteri6w opisanych pkt.

7 .3, 7 .4 Za pytania ofertowego.

7.2 Ocenie ofert podlegajq tylko oferty niepodlegajqce odrzuceniu.

7.3 Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga)

Oferty oceniane bqdq wedfug nastqpujqcych kryteridw:

Lp. Kryterium Waga

L Cena 60%

z Dtugodi okresu gwarancji na roboty monta2owe wraz z materialami s%

3 Dtu9o56 okresu gwarancji na moduly fotowoltaiczne 25%

4 DtugoSi okresu gwarancji na inwertery i optymalizatory mocy t0%

7 "4 Opis sposobu przyznawania punktacji za spetnienie danego kryterium oceny oferty
7.4.1, Liczba punkt6w zostanie obliczona wedlug nastqpu1qcego wzoru:

1. Kryterium ,,Cena"

a) znaczenie kryterium - Lcena (waga 60%);

b) opis sposobu oceny ofert wedlug kryterium ,,Ceny":

Lcena = (Cmin / C)x 100 pkt x 60 %

gdzie:

Lcena - liczba uzyskanych punkt6w dla kryterium,,Cena" ocenianej oferty

Cmin - cena netto w ofercie z najni2szq cenq

C - cena netto w ofercie ocenianej

Cenq nale2y podai w polskich ztotych (PLN).

Cenq nale2y podai w wartoSci netto, tj. bez podatku VAT.

2. Kryterium,,Dlugo66 okresu gwarancji na roboty montaiowe wrazz materialami"

a) znaczenie kryterium - Lg (waga 5%);

b) opis sposobu oceny ofert wedtug kryterium,,Dlugodi okresu gwarancji na roboty budowalne oraz monta2owe wraz

z materiatami":

Oferta z gwarancjq 60 miesiqcy i powy2ej 60 miesiqcy otrzyma maksymalnq ilodi punkt6w - 100 przemno2ona przez

wagq kryterium"

Oferta otrzyma 0 punkt6w dla deklarowanej gwarancji 36 miesiqcy.

Wydlu2ony okres gwarancji musi by6 calkowitq wielokrotno(;ciq!2 miesiqcy. Wykonawca oferujqc wydlu2ony okres

gwarancji musi go przedtu2y6 o okres min. L2 miesiqcy lub o wielokrotno6i 1"2 miesiqcy, tj. odpowiednio do 48, 60

mresrQcy.

Lg = [(Gn-36)/ (G-36)] x 100 pkt x 5%

gdzie:

Lg - liczba uzyskanych punkt6w dla kryterium,,DlugoSi okresu gwarancji na roboty budowalne oraz monta2owe wraz

z materialami" ocenianej oferty

Gn - okres gwarancji ocenianej oferty

G - najdlu2szy okres gwarancji spo6r6d ofert nie odrzuconych (do obliczei nie dlu2szy ni2 60 miesiqcy)

3" Kryterium ,,Dfugo56 okresu gwarancji na moduly fotowoltaiczne"

a) znaczenie kryterium - Lgpv (waga 25%);

b) opis sposobu oceny ofert wedlug kryterium ,,Dtugo6i okresu gwarancji na moduly fotowoltaiczne":
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oferta z gwarancjq 20 lat i powy2ej 20 lat otrzyma maksymalnq ilo6i punkt6w - 100 przemno2ona przez wagq
kryterium.

Je2eli Wykonawca zaproponuje w ofercie gwarancjq poni2ej 10 lat, oferta zostanie odrzucona jako niespelniajqca
minimalnych wymagad Zamawiajqcego.

Oferta otrzyma 0 punkt6w dla deklarowanej gwarancji 10 lat.
Wydlu2ony okres gwarancji musi byi catkowitq wielokrotnoiciq 5 lat. Wykonawca oferujqc wydlu2ony okres gwarancji
musi go przedlu2yi o okres min. 5 lat lub o wielokrotnosi 5 lat, tj. odpowiednio do 15 lub 20 lat.
Lgpv = [(Gnpv-1O) / (cpv-10)] x 100 pkt x25%
gdzie:

Lgpv - liczba uzyskanych punkt6w dla kryterium ,,Dtugo5i okresu gwarancji na modufy fotowoltaiczne" ocenianej oferry
Gnpv - okres gwarancji ocenianej oferty
Gpv - najdtu2szy okres gwarancji spod16d ofert nie odrzuconych (do obliczeri nie dlu2szy ni2 20 lat)

4. Kryterium,,Dlugo56 okresu gwarancji na inwertery i optymalizatory mocy',
a) znaczenie kryterium - Lgi (waga 10%);

b) opis sposobu oceny ofert wedlug kryterium ,,Dlugo5i okresu gwarancji na inwertery i optymalizatory mocy,,:

oferta z gwarancjq 10 lat i powy2ej 10 lat otrzyma maksymalnq ilo5i punkt6w - L00 przemnozona przez wagq
kryterium.

Je2eli Wykonawca zaproponuje w ofercie gwarancjq poni2ej 5lat, oferta zostanie odrzucona jako niespelniajqca
minimalnych wymagar,i Za mawiajqcego.
Oferta otrzyma 0 punktdw dla deklarowanej gwarancji 5 lat.
Wydlu2ony okres gwarancji musi byi catkowitq wielokrotnoSciq 5 lat. Wykonawca oferujqc wydtu2ony okres gwarancji
musi go przedlu2yi o okres min.5 lat lub o wielokrotno6i 5lat, tj. odpowiednio do 10 lat"
Lgi = [(Gni-S)/ (Gi-s)] x 100 pkt x 10%

gdzie:

Lgi - liczba uzyskanych punkt6w dla kryterium,,Dtugo66 okresu gwarancji na inwertery" ocenianej oferty
Gni - okres gwarancji ocenianej oferty
Gpi - najdtu2szy okres gwarancji spo6r6d ofert nie odrzuconych (do obliczei nie dlu2szy ni2 10 lat)

6" Calkowita warto56 punktowa oferty liczona bqdzie wg wzoru
Lp=Lcena+Lg+Lgpv+Lgi

8. Informacje na temat formy skfadania ofert
8'1 ofertq wraz z zalqcznikami sklada siq, pod rygorem niewa2no5ci, w formie pisemnej. Zamawiajqcy nie
dopuszcza sktadania oferty w postaci elektronicznej.
8.2 Postqpowanie o udzielenie zam6wienia prowadzi siq w jqzyku polskim i zamawiajqcy nie wyra2a zgody na
zfo2enie o:iwiadcze6, oferty oraz innych dokument6w w jednym z jgzykow powszechnie u2ywanych w handlu
miqdzynarodowym.

8.3 Dokumenty sporzqdzone w jqzyku obcym sq skladane wraz z tiumaczeniem na jqzyk polski.
8.4 Tre5i oferty musi byi zgodna z treSciq Zapytania ofertowego.
8.5 wz6r formularza oferty stanowi Zalqcznik nr 1 do Zapytania ofertowego
8.6 Wykonawca mo2e zlo2yi jednq ofertq.
8.7 oferte sporzqdza siq w spos6b staranny, czytelny i trwaly. Stwierdzone przez wykonawcQ w ofercie btqdy i

omyfki w zapisach - przed jej zlo2eniem - poprawia siq przez skreSlenie dotychczasowej tre5ci i wpisanie nowej,
z zachowaniem czytelno3ci btqdnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.
8.8 Zaleca siq by wszystkie strony oferty (lqcznie zzalqcznikami) byly zszyte a wszystkie strony ponumerowane i

parafowane przez osoby uprawnione do wystqpowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy.
8.9 Je2eli wykonawcQ reprezentuje pelnomocnik, wraz z ofertq sklada siq pelnomocnictwo.
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8.10 Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwiqzane ze sporzqdzeniem i zlo2eniem oferty niezale2nie od wyniku

postqpowania.

8.11 Przystqpujqc do postqpowania o udzielenie za

okre6lone w ogloszeniu o zam6wieniu.

8.12 Oferta powinna byi zlo2ona w zamkniqtej i nieprz

i adresem Wykonawcy, zaadresowanej na Zamawiajqcego i oznaczonej napisem:

,,EURO-RAMA" Sp. z o.o.

37-410 Ulan6w, ul. Cmentarna 3

Oferta na zapytanie nr !V|/RPO|OL9

8.13 Wykonawca mo2e, przed uptywem terminu do skladania ofert, zmieni6 lub wycofa6 ofertq.

8.1,4 Wykonawca mo2e wprowadzi6 zmiany do zlo2onej oferty, pod warunkiem 2e Zamawiajqcy otrzyma pisemne

oSwiadczenie o wprowadzeniu zmian do oferty przed uplywem terminu skladania ofert.

Oiwiadczenie o wprowadzeniu zmian wraz z zakresem musi byi zlo2one wedlug zasad okreSlonych

w pkt. 8.12 z dodatkowym oznaczeniem ,,ZMIANA". Odwiadczenie o zmianie oferty musi by6 podpisane przez osobq lub

osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

8.15 W przypadku wycofania oferty wykonawca sklada pisemne o6wiadczenie, 2e ofertq wycofuje. Odwiadczenie o

wycofaniu oferty musi byi zto2one na zasadach okre5lonych w pkt 8.12 z dodatkowym oznaczeniem ,,WYCOFANIE

OFERTY"" O6wiadczenie o wycofaniu oferty musi byi podpisane przez osobq lub osoby uprawnione do reprezentowania

Wykonawcy.

9. Miejsce itermin skfadania oraz otwarcia ofert
9.1 Miejsce i termin skladania ofert

a) miejsce skladania ofert: siedziba Zamawiajqcego -37-410 Ulan6w, ul. Cmentarna 3.

b) termin skladania ofert: do dnia !1.07.2019 r. godz. 9:00.

9.2 Oferta zlo2ona w terminie skiadnia ofert bqdzie podlegai rejestracji przez Zamawiajqcego. Koperta Iub inne

opakowanie, w kt6rym bqdzie zlo2ona oferta zostanie opatrzona terminem igodzinq jejzlo2enia, a wykonawca otrzyma

potwierdzenie zfo2enia oferty wraz z informacjq o terminie jej zlo2enia.

9.3 Decydujqce znaczenie dla zachowania terminu sktadania ofert ma data igodzina wptywu oferty

w miejsce wskazania w pkt 9.1, a nie data jej wyslania przesylkq pocztowE lub kurierskq,

9.4 Wyniki rozstrzygniqcia wyboru (Nazwa Wykonawcy, cena oferty, okres gwarancji i termin realizacji) zostanq

opublikowane w taki spos6b, w jaki zostalo upublicznione zapytanie ofertowe.

9.5 Oferenci podczas spotkania bgdS mieli mo2liwoii zapoznania siQ z tre6ciq zto2onych ofert

z zastrze2eniem konieczno6ci zachowania przepisdw dotyczqcych ochrony tajemnicy przedsiqbiorstwa.

10. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spetnienia warunk6w, badanie oferty.
10.1 W celu wykazanie spelnienia warunk6w udziatu w postepowaniu Wykonawcy sq zobowiqzani do zto2enia

nastqpujqcych doku mentdw:

a) W celu wykazania spetnienia warunk6w udzialu w postqpowaniu okreSlonych w pkt 6.2.1,6.2.5,6.2.7,6.2.9,6.2.10,

6.2.11 wymagane oSwiadczenia na formularzu ofertowym podpisanego przez osobq do tego uprawnionq- Zafqcznik nr

1 do Zapytania ofertowego - Wz6r formularza ofertowego

b) Wykazu rob6t budowlanych wykonanych nale2ycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego w okresie

ostatnich 5lat (2014-2019), a je2eli okres wykonywania dzialalnodci jest kr6tszy - to w tym okresie, co najmniej 4 rob6t

budowlanych o zakresie zbli2onym do przedmiotu zam6wienia (polegajqcej na monta2u kompletnych instalacji

fotowoltaicznych) o mocy nie mniejszej ni2 40kW ka2da, wg. zalqcznik nr 3 do zapytania ofertowego wraz z dowodami

wykazujqcymi,2e zostaty zrealizowane nale2ycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Dowodami o kt6rych

mowa sE referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmioty, na rzecz kt6rego roboty budowlane byty
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t,rr\1,:Fn rir,r$Lr

str. l0



l)*l)t{AttPir{KlE

wykonane, a je2eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskai tych
dokument6w - inne dokumenty.

c) Wykaz os6b skierowanych przez wykonawcq do realizacji zam6wienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnief i wyksztalcenia
niezbqdnych do wykonywania zamdwienia publicznego wg. Zafqcznika nr 4 do Zapytania ofertowego.
d) Kopia ubezpieczenia oC potwierdzajqcego, 2e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnodci cywilnej w
zakresie prowadzonej dzialalno(ci zwiqzanej z przedmiotem zam6wienia na sumQ gwarancyjnq okreSlonq przez
Zamawiaiqcego w pkt. 6.2.6. wraz z dowodem oplacenia skladki ubezpieczeniowej.
e) Szczeg6lowy kosztorys ofertowy z rozbiciem na robociznq, materialy i sprzQt wraz z kartami katalogowymi
urzqdzeri"

f) certyfikat potwierdzajqcy zgodnosi modulu PV z normq PN-EN 61215 lub pN-EN 61646 lub z normami
r6wnowa2nymi wydany przez jednostkq oceniajqcq zgodno66 zgodnie z art. 30b ust. L ustawy pzp., (certyfikat nie mo2e
byi wydany przed2012 rokiem);
g) og6lne warunki gwarancyjne moduldw fotowoltaicznych i inwerter6w.
h) W celu wykazania spelnienia warunk6w udzialu w postQpowaniu okre5lonych w pkt 6.2.5 - Informacja banku luo
sp6ldzielczej kasy oszczqdno5ciowo-kredytowej potwierdzajqcej wysoko6i posiadanych Srodk6w finansowych lub
zdolno6i kredytowq Oferenta na wartoSi min. 500 000,00 zl, w okresie nie wcze5niejszym ni2 1 miesiqc przed uptywem
terminu sktadania ofert;
i) Dokument pott/vierdzajqcy wniesienie wadium w formie innej ni2 pieniq2na (w formie oryginalu lub odpisu
wystawionego lub po5wiadczonego przez podmiot potwierdzajqcy wplatq, albo w formie wygenerowanego
elektronicznie potwierdzenia sporzqdzonego na podstawie art. 7 Ustawy prawo Bankowe, kt6ry nie wymaga podpisu
anistempla).
j) W celu zapewnienia, 2e Wykonawca wypelnil obowiqzki informacyjne zwiqzane z RoDo oraz w celu ochrony prawnle
uzasadnionych interes6w osoby trzeciej, kt6rej dane zostanq przekazane w zwiqzku z udziatem Wykonawcy w
postqpowaniu, Zamawiajqcy wymaga dolqczenia do formularza oferty o6wiadczenia o wypelnieniu przez niego
obowiqzk6w informacyjnych przewidzianych w art" 13 lub art. 14 RODO. Wzrir o6wiadczenia RODO stanowi Zalqcznik
nr 8 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
t0.2 W celu wykazania braku podstaw wykluczenia wykonawcy sq zobowiqzani zlo|y( nastqpujqce dokumenty:
a) o5wiadczenia Wykonawcy o braku ww. powiqzad osobowych lub kapitalowych z Zamawiajqcym - Zalqcznik nr 5 do
Zapytania ofertowego
b) o5wiadczenia Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia -Zalqczniknr G do Zapytania ofertowego.
10.3 Zamawiajqcy odrzuci ofertq je2eli:

a) bqdzie zlo2ona w niewtaSciwej formie
b)jej tre5i nie bqdzie odpowiadala treSci zapytania ofertowego
c) jej zto2enie bqdzie czynem nieuczciwej konkurencji
d)jest niewa2na na podstawie odrqbnych przepis6w

e) zawiera ra2qco niskq cenq

f) nie spetni warunk6w udziatu w postqpowaniu,

10.4 Je2eli zaoferowana cena lub jej istotne sktadowe, wydadzq siq ra2qco niskie w stosunku do przedmiotu
zamdwienia i wzbudzq wqtpliwo5ci Zamawiajqcego, co do mo2liwoici wykonanie przedmiotu zam6wienia zgodnie z

wymaganiami okreSlonymi przez Zamawiajqcego lub wynikajqcymi z odrqbnych przepis6w, a w szczeg6lnodci gdy cena
cafkowita oferty jest ni2sza o co najmniej 30%od wartoici zam6wienia powiqkszonej o nale2ny podatek od towar6w i

usiug ustalonej przed wszczqciem postqpowania lub Sredniej arytmetycznej cen wszystkich zlo2onych ofert,
Zamawiajqcy zwr6ci siq o udzielenie wyjaSnie6, w tym zfo2enie dowod6w dotyczqcych wyliczenia ceny.
10'5 Zamawiajqcy mo2e wezwai wykonawcq do wyja6nienia tre5ci zlo2onej oferty jednak nie mogq prowadzii oo
negocjacji czy zmiany tre5ci zlo2onej oferty.

tL. Opis sposobu udzielania wyjaSnief i zmian trefci zapytania
7r.l Wykonawca moZe zwr6cii siq do Zamawiajqcego z wnioskiem o wyja6nienia tredci Zapytania ofertowego.
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1,I.2 W uzasadnionych przypadkach Zamawiajqcy zastrzega sobie mo2liwo6i zmiany lub uzupetnienia tre6ci

Zapytania ofertowego przed uplywem terminu sktadania ofert, Informacja o wprowadzeniu zmian lub uzupetnieniu

trerici Zapytania ofertowego zostanie opublikowana w taki spos6b, w jaki zostalo upublicznione zapytanie ofertowe.

11,3. Zamawiajqcy udzieli odpowiedzi niezwtocznie ws. treSci Zapytania ofertowego, je2eli pro6ba

o udzielenie wyjaSniei wptynie nie p62niej, ni2do 2lipca 2019r. do godz. 15:00. Je2eli pro6ba o udzielenie informacji

lub wyja6nieri wplynqta w p6lniejszym terminie, Zamawiajqcy mo2e udzieli6 wyja6nied lub pozostawii wniosek bez

rozpoznania. Odpowied2 udzielona zostanie najp6lniej do uplywu dnia 5 lipca 2019 r.

tL4. Tre66 zapytania wraz z odpowiedziami Zamawiajqcy przekazuje do og6lnej wiadomo6ci w taki spos6b, w jaki

zostato upublicznione zapytanie ofertowe, bez wskazania autora pytania.

11.5. W postqpowaniu o udzielenie zam6wienia o5wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajqcy

iWykonawcy przekazujq w drogq elektronicznq na adres biuro@euro-rama.pl. Prosi siq by wszelka korespondencja

kierowana do zamawiajqcego w zwiqzku z niniejszym postqpowaniem miata dopisek: Zapytanie ofertowe nr

lvtlRPol2ot9.

L2. Informacje o sposobie porozumiewania sie zamawiajqcego z wykonawcami, a

takie wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania siq z wykonawcami.
1,2"1 W postqpowaniu komunikacja miqdzy zamawiajqcym a wykonawcami odbywa siq zgodnie z wyborem

zamawiajqcego, za po6rednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2072 r. - Prawo

pocztowe (Dz. U. z 20t2 r. poz. 1529 oraz z 2OI5 r. poz. 1830), osobi6cie, za po5rednictwem poslahca lub przy u2yciu

Srodk6w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu uslug drogq

elektronicznq (Dz, U. z 20!3 r. poz. 1422, z 20!5 r. poz. 1844 oraz z 20L6 r. poz. 147 i 615).

12.2 Je2eli zamawiajqcy lub wykonawca przekazujq oiwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za

po5rednictwem faksu lub przy u2yciu Srodk6w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy

z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu ustug drogq elektronicznq, ka2da ze stron na 2qdanie drugiej strony niezwlocznie

potwierdza fakt ich otrzymania,

12.3 W postqpowaniu o udzielenie zam6wienia o6wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajqcy

iWykonawcy przekazujq w drogq elektronicznq na adres biuro@euro-rama.pl. Prosi siq by wszelka korespondencja

kierowana do zamawiajqcego w zwiqzku z niniejszym postqpowaniem miala dopisek: Zapytanie ofertowe nr

tlvtlRPol20rg.
!2.4 Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania wniosk6w, o5wiadczed i innych informacji telefonicznie.

1,2.5 Osoby uprawnione do porozumiewania siq z wykonawcami: Tomasz Kuinicki,; tel. 730 LO2 445., w godz. 9-15.

L3. Postanowienia umowy. Okre6lenie warunk6w zmian umowy zawartej

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zam6wienia publicznego"

13.1 Po przeprowadzeniu postqpowania Zamawiajqcy podpisze z Wykonawcq umowQ kt6rej istotne postanowienia

zawarto we wzorze stanowiqcym zalqcznik nr 7 do Zapytania ofertowego.

13.2 Wszelkie zmiany, i uzupelnienia niniejszej umowy muszq miei postai pisemnych aneks6w do umowy
podpisanych przez obie strony pod rygorem niewa2no5ci.

13.3. Zamawiajqcy przewiduje moiliwoS6 dokonania zmian umowy w zakresie dotyczqcym zaistnienia okoliczno6ci

wskazanych postanowieniami pkt. 6.5.2. 22lrlit. b) - e) Wytycznych w zakresie kwalifikowalnodci wydatk6w w ramach

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Sp6jno6ci na lata

2014-2020 oraz w zakresie terminu realizacji umowy,

13.3.1Termin zakohczenia rob6t i przedmiotu umowy mo2e ulec zmianie w przypadku:

a) op6lnieri zprzyczyn le2qcych po stronie Zamawiajqcego;

b) zmiany poszczeg6lnych czqSci harmonogramu, w szczegdlno6ci zakres6w itermin6w, jeSli sq one uzasadnione z

pu nktu widzenia interesu gospodarczego Zamawiajqcego;

c) wystqpienia zjawisk zwiqzanych z dziataniem ,,Sily Wy2szej" (klqska 2ywiolowa, dzialania militarne, dziatania

wrog6w publicznych, dziatania rzqdowe, ograniczenia eksportu i importu, po2ary, powodzie, epidemie, ograniczenia

dotyczqce kwarantanny, strajki, lockout'y, spory pracownicze, zamieszki lub niepokoje spoleczne, akty terroryzmu
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lub energii, embarga transportowe,
w produkcji lub awarie system6w

lub szczeg6lne dzialania terrorystyczne, ograniczenia w zakresie transportu
awarie energetyczne, nieprzewidziane awarie komponentdw i zastoje
pocztowych, itp.);

d) warunk6w atmosferycznych uniemo2liwiajqcych prowadzenie robdt budowlanych zgodnie z ich technologiq i

warunkami technicznymi, zapewniajqcymi wlaSciwq jako5i wykonania (fakt ten musi byi potwierdzony na pidmie);
e) decyzji administracyjnych (decyzje wladz publicznych, zmiany obowiqzujqcego prawa, oczekiwanie na
nieprzewidziane wczedniej a konieczne wyniki ekspertyz, wyroki sqdowe itp.).

L3'3'1'1 opdlnienia, o kt6rych mowa wy2ej, muszq byi udokumentowane stosownymi protokolami podpisanymi przez
obie strony. w/w przypadkach strony ustalajq nowe terminy, z tym 2e maksymalny okres przesuniqcia terminu
zakodczenia realizacji przedmiotu umowy r6wny bqdzie okresowi tych op6lnieri.
t3'3'1"2 Wystqpienie kt6rejkolwiek z wymienionych powy2ej okoliczno6ci nie stanowi bezwzglqdnego
zobowiqzania Zamawiajqcego do dokonania takich zmian, ani nie mo2e stanowii podstawy roszczef Wykonawcy
do ich dokonania.

r3'4 Poza przypadkami okre3lonymi w tre5ci umowy i zapytania ofertowego, zmiany umowy bqdq mogly byi
wprowadzone w zwiqzku z zaistnieniem okolicznoSci, kt6rych Zamawiajqcy i wykonawcy nie mogli przewidziei w
chwili zawierania umowy, wskazane okoliczno6ci nie mogq byi wywotane zardwno przezzamawiajqcego jak i

przez Wykonawcq.

13'5 wykonawca przed zawarciem umowy przedlo2y Zamawiajqcemu szczeg6lowy harmonogram rzeczowo-
finansowy okre5lony jako zal. nr 3 do zalqcznika nr 7 - wzdr umowy. Harmonogram podlega uzgodnieniu z
Zamawiajqcym, kt6ry oceni go z punktu zgodnorici z dokumentacjq przetargowq i umowq o dofinansowanie.
13'6 Wykonawca, kt6rego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza wnosi zabezpieczenie nale2ytego
wykonania umowy zgodnie z par 1'L ust. 1 zatqcznika nr 7 - Wz6r umowy, przed podpisaniem umowy w lqcznej
wysoko5ci 70% ceny calkowitej brutto podanej w ofercie.

t4. Informacje na temat ewentualnych zam6wieri uzupefniaiqcych
Zamawiajqcy nie przewiduje udzielenia zam6wie6 uzupelniajqcych.

15" Informacje o uniewainieniu postqpowania
15.1 Zamawiajqcy zastrzega mo2liwoSi uniewa2nienia postqpowania w nastqpujqcych okolicznorjciach:
a) nie zlo2ono 2adnej oferty,

b) cena najkorzystniejszej oferty przewy2sza kwotq, kt6rq Zamawiajqcy mo2e przeznaczy( na sfinansowanie tego
zam6wienia,

c) Zanrawiajqcemu nie zostaly przyznane 6rodki, na sfinansowanie tego zamdwienia
d) Postqpowanie obarczone jest wada niemo2liwq do usuniqcia
e) Wystqpita istotna zmiana okolicznodci powodujqca, ze prowadzenie postqpowania lub wykonanie zam6wienia nie
le2y w interesie Zamawiaiqcego, czego nie mo2na bylo wcze6niej przewidziei.
f) Zamawiajqcy zastrzega sobie r6wnie2 mo2liwo5i uniewa2nienia zapytania ofertowego bez podawania uzasadnienia.

16' KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. ART. 13 ORAZ ART. 14 ROZPORZADZENTA PARLAMENTU
EUROPEJSKTEGO I RADY (UEl2OL6l67e (RODO)
Zgodnier z art" 13 ust" 1 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (uE) 2ot6/679 z dnia 27 kwietnia 2ot6 r. w
sprawie ochrony osdb fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/wE (ogdlne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. urz, UE L 119 z
04.O5.201,6, str. 1), dalej ,,RODO", informujq, 2e:

1. Administratorem danych osobowych jest ,,Euro-Rama,, Sp.
biuro@eu ro-rama.pl"

z o.o., 37-410 Ulandw, ul. Cmentarna 3, e-mail:

2. Dane osobowe przetwarzane bqdq na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RoDo w celu zwiqzanym z postqpowaniem o
udzielenie zam6wienia na dostawq wraz z monta2em prac objqtych Zapytaniem ofertowym nr t/vl/Rpo/201,g.
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3. Odbiorcami danych osobowych bqdq osoby lub podmioty, kt6rym udostqpniona zostanie dokumentacja z

postqpowania;

4. Dane osobowe bqdq przechowywane przez okres 10 lat od dnia podpisania przez Zamawiajqcego z Wykonawcq

umowy na realizacjq zam6wienia, w zwiqzku z kt6rym realizowane jest przedmiotowe postQpowanie;

5. Obowiqzek podania przez Wykonawcq danych osobowych wynika z udziafu w postQpowaniu o udzielenie

zam6wienia objqtego Zapytaniem ofertowym nr RPO/L/2019;

6. W odniesieniu do otrzymanych danych osobowych decyzje nie bqdq podejmowane w spos6b zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO;

7. Wykonawca posiada:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostqpu do danych osobowych go dotyczqcych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jego danych osobowych;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo 2qdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z

zastrze2eniem przypadk6w, o kt6rych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, 2e przetwarzanie

danych osobowych go dotyczqcych narusza przepisy RODO;

8. Nie przysluguje Wykonawcy:

a) w zwiqzku zart.tT ust.3lit. b, d lub e RODO prawo do usuniqcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy2 podstawq prawnq

przetwarzania danych osobowych jest art. 5 ust. 1 lit. c RODO.

Powy2sze informacje Wykonawca ma obowiqzek przekazania wszystkim osobom, kt6rych dane osobowe przekazane

zostanE Zamawiajqcemu w zwiqzku ze zlo2eniem oferty w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr RPO/1/2019 i

realizacjq zam6wienia (np. osobom, kt6rych dane slu2q do wykazania spelniania przez wykonawcq warunkdw udziatu w

postqpowaniu czy os6b kierowanych do realizacji zam6wienia).

W celu zapewnienia, 2e Wykonawca wypelnil ww. obowiqzki informacyjne oraz w celu ochrony prawnie uzasadnionych

interes6w osoby trzeciej, kt6rej dane zostanq przekazane w zwiqzku z udziatem Wykonawcy w postqpowaniu,

Zamawiajqcy wymaga dotqczenia do formularza oferty o5wiadczenia o wypelnieniu przez niego obowiqzk6w

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Wz6r odwiadczenia RODO stanowi Tatqcznik nr 8 do

niniejszego Zapytania Ofertowego.

17" Spis zalqcznik6w do zapytania ofertowego.
Talqcznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Wz6r formularza ofertowego

Zalqcznik nr 2a i nr 2b do Zapytania Ofertowego - Dokumentacja techniczna

Talqcznik nr 3 do Zapytania ofertowego - Wykaz zrealizowanych rob6t budowlanych

Zalqcznik nr 4 do Zapytania ofertowego - Wykaz osdb skierowanych do realizacji

Zalqcznik nr 5 do Zapytania ofertowego - OSwiadczenie o braku powiqzari

Talqcznik nr 6 do Zapytania ofertowego - OSwiadczenie o braku podstaw wykluczenia

Zalqcznik nr 7 do Zapytania ofertowego -Wz6r umowy

Zatqcznik nr 8 do Zapytania ofertowego - OSwiadczenie RODO
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