
Przysieki, 20ZL.a8.25
ZAPYTANlE OFERTOWE

Zamawiający:
Fabryka Armatur Jafar S.A.

Ul. Kadyiego 12, 38-200 Jasło
NlP 6850010620

Miejsce wykona nia instalacji:
38-Za7 Przysieki87

1. Opis przedmiotu zapytania ofertowego:

1.1 Przedmiotem oferty jest sprzedaż, dostawa, montaż, uruchomienie i skuteczne zgłoszenie o przyłączenie do sieci

kompletnej instalacjifotowoltaicznej o mocy 300 kWp, w tym między innymi:

1.1.1 dostawa i montaż konstrukcji wsporczej na dachu hali w systemie Astron LMR 600, bezinwazyjny montaŻ na

. podwójny rąbek stojący.
L.L.z Montaż modułów fotowoltaicznych oraz wszystkich urządzeń instalacji
1.1.3 przebudowa zasilania i układu pomiarowego zgodnie z warunkami PGE Operator ..........,,...

L.L.4 włączenieinstalacjidosieci
1.1.5 uruchomienie wykonanej instalacji fotowoltaicznej
1.t.6 wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych zgodnych z obowiązującą normą

1.2 Wszystkie urządzenia wchodzące w skład oferty powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami

dotyczącymitego typu urządzeń, z potwierdzeniem spełnienia wymagań potwierdzonych deklaracjami zgodności.

Elementy instalacji fotowoltaicznej powinny pochodzić od jednego producenta lub stanowiĆ jednolity system

zgodny z dokumentacją projektową.
1.3 lnstalacja fotowoltaiczna przewidywana jest do zabudowy na dachu hali, w lokalizacjiwg załączonego projektu na

instalacje fotowoltaiczną o mocy do 370 kWp, który stanowi załącznik nr 2 .

1.4 Oferta ma uwzględniać szczegółowe wymagania stawiane poszczególnym głównym komponentom systemÓw
przedstawiono dalszej części zapytania, projekcie który stanowi integralną czeŚĆ zapytania oraz warunkom
przyłączenia, które będą wydane przez PGE.

1.5 Należy mieć na uwadze, że wszystkie podane parametry unądzeń są tylko wzorcowe, dopuszcza siq zastosowanie
urządzeń równorzędnych bądź lepszych rozwiązań technologicznych.

1.5 Oferta powinna uwzględniać wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcją obsługi i przeszkoleniem
personelu inwestora. Wykonawca dostarczy protokół montażu i podłączenia zakupionych urządzeń podpisany
przez instalatora posiadającego waźny CeMikat instalatora OZE wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego.

ż. Wymagania techniczne dla podzespołów:

2. 1Panele fotowoltaiczne
2.L.1 Technologia monokrystaliczna
2.L.Z Minimalna moc 380 Wp z pojedynczego panelu zalecana 450 Wp
Z.1.3 Data wyprodukowania panelifotowoltaicznych: nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą ich montażu
2.1.4 Minimalna sprawność modułu L6,8%
2.3..5 Współczynnik temperaturowy dla Pmax nie gorszy niż -a. ao/o/"C

2.1,6 Panele powinny pracować w zakresie temperatur od -40 do +85 stopni Celsjusza
Z.1.7 Moduły fotowoltaiczne należy zamontować na konstrukcji dedykowanej do tego Ę/pu rozwiązań dla danego

rodzaju i nośnościdachu. Dopuszcza się konstrukcje aluminiowe lub ze stali nierdzewnej, Moduły
zamocować zgodnie z instrukcją montażu modułów oraz zgodnie z instrukcją montażu dedykowanego



systemu montażowego. System montażowy powinien posiadać odpowiednie certyfikaty, dopuszczenia oraz
dokumenty potwierdzające ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami technicznymiw
tym wytrzymałość mechaniczną na działanie wiatru iśniegu odpowiednio do strefy klimaĘcznej.

ż.2 lnwertery
2.2.1 powinny umożliwiać gromadzenie i prezentację danych dotyczących ilości energii elektrycznej

wytworzonej w instalacji (przez lnternet - z wykorzystaniem strony www i/lub dedykowanej aplikacji
mobilnej)

2.ż.2 posiadać moduł komunikacyjny do przesyłania danych (Wi-Fi lub Ethernet),
2.ż.3 posiadać możliwość kontrolowania procesu przekazywania energii,
2.ż.4 posiadać możliwość konfiguracji współczynnika mocy w celu optymalnego doboru nastaw dla

poprawnego bilansu mocy biernej
2.2.5 preferowany inwerter trójfazowy SMA Core1 50kW posiadający wsparcie serwisowe w Polsce lub

równoważny.
2,2.6 Odczyt menu w j.polskim

ż.3 Pozostałe elemenĘ instalacji
2.3.t Zabezpieczenia systemu AC i DC w układy przeciążeniowe, zwarciowe i przeciwprzepięciowe zgodnie z

obowiązującymi normami i przepisami
2.3.ż Okablowanie o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne, uszkodzenia mechaniczne,

temperaturę pracy i promieniowanie UV o przekroju zapewniającym odpowiednią odporność na spadki
napięć wynikające z odległości. Całość okablowania powinna być prowadzona w korytkach kablowych
lub rurach elektroinstalaryjnych /czy peszlach kablowych odpornych na działanie promieniowania UV
oraz niepalnych. Kable powinny zapewniać pracę w temperaturach: 40"C - + 90"C.

2.3.3 Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą być fabrycznie nowe.
ż.3.4 Wsrystkie moduły fotowoltaiczne dostarczone Zamawiającemu powinny być wyprodukowane nie

później niż na 12 miesięcy przed datą ich montażu.
2.3.5 Zastosowane urządzenia muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, normami

technicznymi, dyrekĘwami oraz kryteriami przyłączenia i wymaganiamitechnicznymi operatora PGE
2.3.6 lnstalacja musi posiadać instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim.

3 Gwarancje

3,1 Urządzenia muszą być odporne na gradobicie - wielkość kuli o średnicy min. 25 mm wystrzelonej z prędkością
min. 23 m/s, potwierdzone przez niezależne od producenta laboratorium badawcze (zgodne z wytycznymi
Ec612].5}

3.2 Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą posiadać gwarancję producentów:
3.2.t na wady ukryte modułów fotowoltaicznych min. 10lat;
3.2.2 na uzysk mocy z modułów fotowoltaicznych w ciągu 1 roku minimum97Yo;
3.2.3 na uzysk mocy z modułów fotowoltaicznych w ciągu 25 lat minimum 83 %
3.2.4 na spadek mocy modułu fotowoltaicznego pomiędzy ż a25 rokiem nie więcej niżL% rocznie
3.2.5 Gwarancja poprawności działania instalacji fotowoltaicznej w zakresie braku wytwarzania mocy

biernej pojemnościowej,
3.2.6 Gwarancja na pozostałe urządzenia na co najmniej 10 lat od daty odbioru końcowego instalacji
3.2..7 Gwarancja na konstrukcję izabezpieczenie antykorozyjne co najmniej 25 lat. Konstrukcje powinny

mieć opinię Konstruktora w zakresie prawidłowości montażu oraz wytrzymałości mechanicznej
potwierdzone protokołem odbioru w zakresie części mechanicznej wraz z niezbędnymi
ceĘfikatami,

3.2.8 lnstalacja musi posiadać gwarancję wykonawcy instalacji na co najmniej 10 lat.

Powyższe okresy gwarancji liczone od daty odbioru końcowego instalacji



4 Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego, w ramach złożonej oferty, materiaĘ, elementY i

systemy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz zapewniają uzyskanie wskazanego efektu.

Dokument potwierdzający osiągnięcie żądanego efektu końcowego, równoważnoŚĆ oferowanych rozwiązań i

urządzeń, uwzględniając warunki lokalizacji budowanej instalacji, musi zawierać niezbędne obliczenia oraz co

najmniej następuiące dane i informacie:

WsKAŹNtKl REZULTATU

Nazwa wskaźnika Jednostka miary
Wartość
bazowa

wartość docelowa do
osiągnięcia

w roku
2D ża?-

1. Dodatkowa zdolność wytwarzania
energii odnawialnej

Np. dla instalacji3 kW-0,003 MW
MW 0,00

2. Szacowany roczny spadek emisji
gazów cieplarnianych
Oszacowanie planowanej unikniętej

emisjiCa2 dla pierwszych 72 miesięcy

eksploatacji instalacji PV planowana

roczno ilość energii elektrycznej

wytworzonej przez system PV [w kWhJ

pomnożyć wskaźnik WroŚ/KoBlzE
(0,823257 kg COZ/kWh)

kg równoważnika

CO2/rak
0,0a

3. Produkcja energii elektrycznej z nowo
wybudowanych/nowych mocy

wytwórczych instalacji

wykonystujących oZE
Prognoza produkcji energii

elektrycznej przez system PV w

pierwszych 72 miesi qcach eksplootacji

instalacji PV fw kWh/rok]

kWhe/rok 0,0a

4. Dodatkowa zdolność wytwarzania

energii elektrycznei ze źródeł
odnawialnych
Np. dla instglacji3 kW -0,0a3 MWe

MWe 0,00

5 Warunkiudriału w postępowaniu

5.1 Wykonawca posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia iwykonywania okreŚlonej działalnoŚci lub

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

5.2 Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wystarczającym do należytego wykonania

zamówienia.
5.3 Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia.
5.4 Wykonawca potwierdziw załączonym do oferty co najmniej 3 listy referencyjne, że w okresie ostatnich pięciu

lat przed upĘwem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie roboty budowlanej odpowiadające swoim rodzajem i wartoŚcią robotom stanowiącym przedmiot

/



zamówienia - wykonanie co najmniej 3 roboĘ polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy nie
mniejszej niż 200 kWp, przyłączonej do sieci elektroenergetycznej.

5.5 Wykonawca jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia należyte wykonanie zamówienia.
Wykonawca musi posiadać polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia

działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia co najmniej na kwotę 50 000,00 zł. Zamawiający uzna ww.

warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży kopię polisy.

5.6 Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
5.7 Wykonawca zapewnia osobę wpisaną do rejestru Certyfikowanych lnstalatorów OZE w zakresie instalacji

fotowoltaicznych prowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego. {art. 136 i art. 145 ustawy o

odnawialnych źródłach energii) oraz wykaże ważne świadectwo kwalifikaryjne uprawniające do zajmowania
się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w zakresie dozoru i w zakresie eksploatacji dla urządzeń i sieci o
napięciu 20kV

5.8 Wykonawca nie będzie zlecał prac wykonawczych podwykonawcom z wyjątkiem autoryzowanych Firm
prowadzących testy, uruchomienia i pomiary po wcześniejszym zatwierdzeniu przez zamawiającego.

przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osob uczestniczqcych w realizacji zamówienia,
rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7lipca 7994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2affi r. poz. 29a z późn. zm.).

6 Warunki dodatkowe:
6.1 Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
6.2 oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą byĆ

złożone wrazztłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta.
6.3 oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do

reprezentowania Oferenta, a podpisy muszą umożliwić identyfikację toźsamości osób je składających tj.
podpis powinien być złożony wrazz imienną pieczątką lub podpis powinien być czytelny z podaniem imienia
inazwiska.

6.4 Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający ma
prawo do odrzucenia ofeĘ, jeśli oferta jest niekompletna, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,

nie spełnia wymogów formalnych lub jest niezgodna z zapytaniem.
6.5 Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu instalacji, po uprzednim

uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
6.6 Pytania do zapytania należy składać elektronicznie na maila: michal.setlak@iafar.com.p| do dnia 1.09.2021

7 Kryteria oceny ofeń:

Przy wyborze ofeny Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena netto oferty La0o/o,

8 Termin składania ofeń:

8.1 Termin składania ofert to 7 września 2021 roku.
8.2 Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
8.3 Liczy się data wpływu oferty na jeden ze wskazanych adresów:

- wersja papierowa na adres: Fabryka Armatur Jafar S.A. 38-207 Przysieki 87, sekretariat
- wersja elektroniczna (skany podpisanych dokumentów) wysłana na adres: iafar@iafar.com.pl

8.4 Termin ważności oferty: 60 dni

§posób sponądzenia oferĘ:
Na ofertę składają się następujące dokumenty oraz załączniki:
9.1 Wypełniony formularz ofefi - zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego,
9.2 Dokumenty instalatora-kopia certyfikatu wydanego przezUrząd Dozoru Technicznego potwierdzającego

jego kwalifikacje do montażu systemów fotowoltaicznych oraz uprawnienia Kierownika budowy.
9.3 Kopia polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzia]ności rywilnej w zakresie prowadzenia działalności zgodnej z

przedmiotem zamówienia co najmniej na kwotę 50 000,00 zł.



9.4 Dokumentacja (karty katalogowe i certyfikaĘ w języku polskim} doĘcząca przedrniotu zamówienia
zawierająca informacje o oferowanych produktach i materiałach, przewidzianych do zastosowania

urządzeniach i elementach, wskazująca na ich parametry jakoŚciowe oraz elementy zapewniające

bezpieczeństwie eksploatacji, umożliwiające ocenę możliwościwykonania zamówienia i rzetelne dokonanie

oceny ofeĘ, zgodnie z przyjętymi kryteriamiwyboru oferty najkorzystniejszej

9.5 Dokument zawierający warunki gwarancji i selwisu producenta lub jego przedstawiciela, w odniesieniu do

oferowanych urządzeń, z dokładnym adresem, nr telefonu, adresu e-mail.

9.6 pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika - oryginał udzielonego
pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię; Z treści pełnomocnictwa musijednoznacznie

wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem, w szczególnoŚci do PodPisania i

złożenia ofeĄ.
9.7 Dokument zawierający niezbędne obliczenia - załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

10 Termin realizacji zamówienia: 90 dniod podpisani umowy

11 Odrzuceniu podlegają oferĘ:
których treść nie odpowiada treścizapytania ofertowego lub

złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym lub

złożone po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym

wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę.

LL.L
LL.2
11.3
LL.4

. 12 lnformacje doĘczące wyboru najkorzystniejszej oferty.
Lz,L o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę.

12.ż Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
L2.3 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

L2.4 Wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa. Zastrzega się możliwoŚĆ dokonywania zmian w

trwającej umowie, przede wszystkim w zakresie terminu wykonania zamówienia, na warunkach okreŚlonych

w umowie.


