Lądek - Zdrój, dnia 15.10.2019 r.
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ZAPYTANIE OFERTOWE
Opracowanie „Analizy Ekonomiczno-Technicznej Inwestycji: Budowa farmy
fotowoltaicznej w Lądku-Zdroju o mocy do 8MWp wraz z niezbędna infrastrukturą”
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Lądek - Zdrój
ul. Rynek 31
57 – 540 Lądek - Zdrój
NIP: 881-10-01-664
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego
o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego zapytania
ofertowego zgodnie z art. 4 ust. 8 nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Ustawą PZP”).
OPIS ZAMÓWIENIA
I. Rodzaj zamówienia: USŁUGI
II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie „Analizy Ekonomiczno-Technicznej Inwestycji:
Budowa farmy fotowoltaicznej w Lądku-Zdroju o mocy do 8MWp wraz z niezbędna
infrastrukturą”. Opracowanie powinno zawierać:






możliwości realizacji zadania w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu;
analizę ekonomiczną planowanej inwestycji;
proponowane techniczne rozwiązania w zakresie planowanej inwestycji;
analizę formalno-prawną
szacowaną wartość zadania w celu ustalenia oczekiwanego zwrotu z inwestycji.

Zamawiający będzie oczekiwał w opracowaniu analizy formalno-prawnej dotyczącej
wymagań określonych przepisami prawa, uzgodnień, pozwoleń bądź zgłoszeń. Należy dokonać
klasyfikacji projektu pod kątem ewentualnej potrzeby uzyskiwania Decyzji Środowiskowej
i przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko (Sporządzania Raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko).
Zamawiający planuje umiejscowić inwestycję na działkach 60/2, 65, 131/2 obręb Zatorze
w Gminie Lądek-Zdrój, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie. Działka 60/2:
powierzchnia 49 855 m2 ; działka 65: powierzchnia 20 245 m2; działka 131/2: powierzchnia
40 995 m2. Zakłada się zajęcie całej powierzchni działek, z wolnymi przestrzeniami na ścieżki
techniczne i powierzchni uwzględniających odsunięcie od krawędzi działki.

Załącznikiem do niniejszego zamówienia jest informacja z rejestru gruntów w/w działek
oraz mapa z Planu Zagospodarowanie Przestrzennego.
W intencji Zamawiającego jest:







budowę instalacji fotowoltaicznej wraz infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy do
8MWp. Urządzenia te wykorzystują promieniowanie słoneczne, czyli odnawialne źródło
energii (OZE), do produkcji energii elektrycznej. Planuje się, że wygenerowana energia
będzie wykorzystywana do zasilania oświetlenia ulicznego oraz obiektów użyteczności
publicznej.
zamontowanie optymalnie i prawidłowo dobranych urządzeń w taki sposób, by
umożliwić maksymalny uzysk mocy w skali roku.
wykorzystanie nowoczesnej technologii przyjaznej środowisku, która skutkować będzie
poprawą stanu środowiska naturalnego, dzięki ograniczeniu emisji m.in. CO2 oraz pyłu
PM10 do atmosfery.
zwiększenie świadomości społeczeństwa co do zalet płynących z korzystania
z odnawialnych źródeł energii.

Spis treści opracowania:
A. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia:
a) Opis stanu istniejącego
 Umiejscowienie / Fauna / Flora
b) Oceny nasłonecznienia w wyznaczonym terenie
c) Ocena możliwości przyłączenia do istniejącej sieci energetycznej
d) Ocena możliwości wpływu na środowisko naturalne
e) Analiza ekonomiczna
f) Analiza formalno-prawna
B. Rodzaj technologii:
a) Proponowane rozwiązania technologiczne
b) Opis niezbędnych urządzeń technicznych
C. Ewentualne warianty przedsięwzięcia
D. Planowane koszty zadania
E. Podsumowanie i wnioski
III. Termin realizacji zamówienia:
21 dni od podpisania umowy.
IV. Forma płatności:
Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po wykonaniu
zamówienia w terminie 14 dni od dnia wpływu poprawnie wystawionej faktury VAT /
rachunku do tut. Urzędu, po protokolarnym przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji
V. Warunki i zasady realizacji zamówienia
Zamawiający oczekuje przedstawienia dokumentacji w formie papierowej oraz w wersji
elektronicznej na nośniku CD.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, w szczególności dotyczące posiadanej wiedzy i doświadczenia:
1. Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym i kadrowym posiadającym wiedzę
i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia.
SPOSÓB UDZIELANIA INFORMACJI I WYJAŚNIEŃ
Szczegółowych informacji i wyjaśnień udziela: Pani
zamowienia@ladek.pl, tel.: (74) 8 117 884

Anna

Witos,

e-mail:

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę cenową.
2. Oferta powinna być złożona w języku polskim.
3. Oferta powinna zawierać:
A. załącznik nr 1: Formularz ofertowy
B. pełnomocnictwo w oryginale bądź kopii poświadczonej notarialnie, w przypadku gdy
ofertę podpisuje upoważniony przedstawiciel Wykonawcy.
MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
4. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy
Lądek – Zdrój, Rynek 31 57 -540 Lądek – Zdrój, lub wysłać e-mailem na adres
zamowienia@ladek.pl
5. Ofertę można złożyć zarówno osobiście jak i za pośrednictwem operatora pocztowego.
6. Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w kopercie - na kopercie należy umieścić
nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres oferenta oraz napis: zapytanie ofertowe dla
zadania pn.: „Analizy Ekonomiczno-Technicznej Inwestycji: Budowa farmy
fotowoltaicznej w Lądku-Zdroju o mocy do 8MWp wraz z niezbędna
infrastrukturą”
TERMIN SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT
7. Ofertę należy złożyć w terminie do: 22.10.2019 r. do godz. 900
8. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy
kurierską.
9. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie weźmie
udziału w otwarciu ofert i zostanie zwrócona Wykonawcy.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
2. Cenę należy podać w PLN w rozbiciu na cenę netto, brutto oraz podatek VAT (kwota
oraz stawka podatku).
3. Cenę należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia poniżej 5 - należy zaokrąglić w dół, równe i powyżej 5 - należy zaokrąglić w górę).
KRYTERIUM OCENY OFERT
1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie
kryterium CENA.
2. Rozpatrywane ono będzie na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia (cena ofertowa), podanej przez wykonawcę w ofercie cenowej.
Kryterium

Waga

Cena

100%

Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru
C = Cmin/Co x 100 pkt. gdzie:
Cmin - cena brutto oferty najtańszej
Co - cena brutto oferty ocenianej
Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu
o ustalone kryterium i podpisze umową z wykonawcą.
INFORMACJA NA TEMAT UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
A. nie zostanie złożona żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu
B. oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do
ceny najkorzystniejszej oferty.
C. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
DODATKOWE INFORMACJE
1. Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania o cenę
w rozumieniu ustawy PZP.
2. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało upublicznione poprzez zamieszczenie na stroni
internetowej Zamawiającego: http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl/
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.

4. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

o wyniku drogą elektroniczną.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zamawiający informuje, że Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd
Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju Danych Osobowych petentów jest Burmistrz LądkaZdroju Roman Kaczmarczyk. Adres: Urząd Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju: ul. Rynek
31, 57-540 Lądek-Zdrój, tel. 74 8117 850, e-mail: umig@ladek.pl
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ladek.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
4. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym, a także
podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.
5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych. Osobie, której dane
dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić
Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może
wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

Załączniki:
Załącznik nr 1: Formularz oferty
Załącznik nr 2: Informacja z rejestru gruntów działek 60/2, 65, 131/2
Załącznik nr 3: Mapa z Planu Zagospodarowanie przestrzennego

