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Lublin, dnia 27 lipca 2018 r. 

 

EnergoTech Lublin Sp. z o.o. 

ul. Witosa 16B, 20-315 Lublin 

NIP 946-259-57-71 

REGON 060563937 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 7/CBR/2018 
 

 
W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego ENERGOTECH 

LUBLIN Sp. z o.o. w celu prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych służących opracowaniu 

innowacyjnych rozwiązań technologicznych z zakresu diagnostyki sieci wysokiego i średniego napięcia” w ramach 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.1. Wsparcie inwestycji w 

infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, ENERGOTECH 

LUBLIN Sp. z o.o. działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców ogłasza 

postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup następujących elementów projektu: 

 

I. Przedmiot zamówienia: 
 
Część 1: Agregat prądotwórczy – 1 szt. 

Mobilny agregat prądotwórczy na podwoziu jezdnym zasilający urządzenia badawczo-pomiarowe, niezbędny 
podczas wykonywania prób terenowych na istniejących urządzeniach elektroenergetycznych. Urządzenie 
zostanie wykorzystane do prac naukowo-badawczych. 
 
Urządzenie powinno posiadać następujące cechy: 

 Moc znamionowa minimum 24 kVA 

 Napięcie znamionowe 400/230 V 

 Częstotliwość 50 Hz 

 Czas pracy bez tankowania minimum 10 godzin 

 Rozruch elektryczny 

 Elektroniczna regulacja napięcia 

 Stabilność napięcia do ± 1% 

 Współczynnik THD napięcia poniżej 3% 
 

II. Wspólny słownik zamówień (CPV): 
 

31122000-7 - Jednostki prądotwórcze 
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III. Termin realizacji zamówienia:  

 

22 tygodnie od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż 1 stycznia 2019 r. oraz nie później niż do 

31 stycznia 2019 r. 

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu (kryteria dostępu): 
 
Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy spełniający następujące warunki: 
 

 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania; 

 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych 
terminach; 

 Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

 Zgodzą się poddać dobrowolnemu naliczeniu kar w razie niewykonania lub nieterminowego lub 
nienależytego wykonania zobowiązania; 

 Spełniają warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 PZP, tj.  Posiadają wiedzę i doświadczenie, 
niezbędne do wykonania zamówienia tj. wykonali należycie co najmniej 1 dostawę jednostek 
prądotwórczych będących przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, o wartości co najmniej 
35 000,00 zł netto (w przypadku realizowania dostawy, za którą wynagrodzenie określone było w walucie 
obcej, wartość takiej dostawy należy przeliczyć na PLN wg. kursu NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o 
zamówieniu). 

 
Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków zobowiązany jest przedłożyć: 
 

1. ofertę zawierającą: 

 nazwę i adres i dane kontaktowe wykonawcy; 

 datę wystawienia oferty; 

 dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów; 
 

2. oświadczenia o następującej treści: 

 Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu 
ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie; 

 Wykonawca oświadcza iż podda się dobrowolnemu naliczeniu kar w razie niewykonania lub 
nieterminowego lub nienależytego wykonania zobowiązania. Ewidencja księgowa kar 
umownych odbywać się będzie na podstawie noty obciążeniowej: 
EnergoTech Lublin Spółka z o.o. będzie miał prawo obciążyć dostawcę karą umowną w 
następujących okolicznościach i wysokościach: 

a) W razie odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy – 10% wynagrodzenia umownego netto, 

b) W razie opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy 1 % ceny urządzenia netto za 
każdy dzień opóźnienia, 

c) W razie opóźnienia w usuwaniu wad w trybie gwarancji – 0,1 % ceny urządzenia za 
każdą godzinę opóźnienia. 

o Kary umowne płatne są na każde żądanie EnergoTech Lublin Spółka z o.o. zgodnie z treścią 
noty obciążeniowej wystawionej przez EnergoTech Lublin Spółka z o.o.. 
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o Kary umowne mogą być potrącane przez EnergoTech Lublin Spółka z o.o. z wzajemną 
wierzytelnością Wykonawcy, bez względu na źródło tej wzajemnej wierzytelności, do 
wysokości naliczonej kary umownej. 

o Żądanie kary umownej nie pozbawia EnergoTech Lublin Spółka z o.o. prawa do domagania 
się odszkodowania przewyższającego wartość naliczonej kary. 

 Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

 Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. wykonały należycie co najmniej 
jedną dostawę jednostek prądotwórczych będących przedmiotem zamówienia w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert o wartości co najmniej 35 000,00 zł 
netto oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia; 

 Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia we wskazanych terminach; 

 Wykonawca oświadcza że dostawa urządzeń będących przedmiotem oferty będzie miała 
miejsce na terenie Woj. Lubelskiego. 

3. Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.  

 Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną 
lub więcej części zamówienia.   

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych;  

 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
powierzy podwykonawcom. W przypadku nie ujawnienia zamiaru powierzenia części 
zamówienia podwykonawcy, Zamawiający uzna, że Wykonawca realizuje zamówienie 
samodzielnie.  

  
V. Opis sposobu przygotowania oferty:  

 
a. Oferta będzie napisana w języku polskim lub angielskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 

trwałą i czytelną techniką  
b. Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna być podpisana przez 

osobę/y upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy 
lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone 
przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące 
oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. 

c. Zaleca się, aby każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez 
osobę uprawnioną do reprezentacji. Zaleca się aby każda poprawka w treści oferty, a w szczególności 
każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem itp. były parafo-
wane przez osobę uprawnioną do reprezentacji 

d. Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe 
zdekompletowanie 

e. Wykonawca, który chce wziąć udział w procedurze wyboru oferty, musi przedłożyć: 

 Ofertę na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego; 

 Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego; 

 Parafowany na każdej stronie załącznik nr 3 – Wzór umowy. 
f. Formularz oraz wzór oświadczenia muszą być wypełnione we wszystkich miejscach oraz podpisane 

przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.  
g. W wypadku, gdy na dokumentach wskazanych w pkt. V.e. podpisała się inna osoba, niż wynikająca z 

powszechnie dostępnych rejestrów, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów 
upoważniających ją do jego reprezentowania. 
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h. Oferty powinny być dostarczone do Zamawiającego w terminie wskazanym w pkt. VII. Oferty, które 
wpłynęły po terminie zostaną odrzucone. 

i. Zamawiający ma prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierały rażąco niską 
cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. niższą niż 30% średniej ceny pozostałych ofert, a w 
wypadku braku tych wyjaśnień albo przedstawienia nienależytego uzasadnienia dla ceny z oferty – do 
odrzucenia oferty. 

j. Sposoby składania ofert: 

 osobiście w siedzibie firmy: sekretariat firmy EnergoTech Lublin Spółka z o.o., pocztą, listem 
poleconym, kurierem na adres firmy: EnergoTech Lublin Spółka z o.o.  Al. Wincentego Witosa 
16, 20-315 Lublin 

 Koperta powinna być opatrzona napisem: „Dostawa zamówienia nr 7/CBR/2018”  z dopiskiem: 
„nie otwierać przed dniem 13.08.2018 r. do godz. 12:00”  

 pocztą elektroniczną na adres mailowy: biuro@energotech.info.pl Wykonawca składając ofertę 

powinien wpisać w temacie wiadomości e-mail oznaczenie zgodnie z poniższym:  „Oferta w po-

stępowaniu na dostawę aparatury badawczej, oznaczenie sprawy 7/CBR/2018”. 

  
VI. Wyjaśnienia treści oferty i poprawienie omyłek 

 
W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych 
ofert.  
 
Zamawiający poprawia w ofercie: 

 oczywiste omyłki pisarskie; 

 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek; 

 inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 
powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym dostawcę, którego 
oferta została poprawiona. 

 
Po dokonaniu oceny wszystkich złożonych ofert, Zamawiający może przeprowadzić negocjacje z Wykonawcą, 
którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza. 

Przedmiotem negocjacji będą cena oraz okres gwarancji. Ostatecznie ustalona cena nie może być wyższa niż 
cena w ofercie złożonej na piśmie. Ostatecznie ustalony okres gwarancji nie może być krótszy od okresu 
gwarancji wskazanego w ofercie złożonej na piśmie. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana na 
podstawie załączonego wzoru umowy (załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego). 

 
VII. Termin składania ofert upływa w dniu: 13 sierpnia 2018 r., godz. 12.00. 

 

 Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert nie będą przyjęte i będą 
wykonawcom zwracane bez otwierania. Skuteczne złożenie oferty oznacza otrzymanie oferty przez 
Zamawiającego przed terminem składania ofert. Zmiany albo wycofanie oferty przez wykonawcę 
przed upływem terminu składania ofert jest dopuszczalne. 

 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego niezwłocznie po terminie składania ofert, tj. w 
dniu 13.08.2018 r. o godzinie 12:30. Z czynności otwarcia ofert Zamawiający sporządzi Protokół 
otwarcia ofert. 

 Po otwarciu ofert Zamawiający dokona ich oceny. W trakcie oceny ofert Zamawiający może wzywać 
wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert. 

 Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

mailto:biuro@energotech.info.pl
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 Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. W każdym 
czasie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy, Zamawiający ma prawo do 
jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek wykonawcy. Wykonawcom nie przysługują wobec 
Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. 

 Zamawiający niezwłocznie powiadomi wykonawców oraz ogłosi na swojej stronie internetowej o 
wynikach postępowania albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy. 

 
VIII. Termin ważności oferty:  

Termin ważności oferty wynosi 60 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

IX. Kryteria oceny ofert: 
 
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: 

kryteria oceny ofert waga maksymalna liczba punktów 

Cena netto w PLN* 80% 80 

Okres gwarancji 20% 20 

*w przypadku wyrażenia ceny w walucie innej niż PLN, należy dodać symbol waluty, zostanie ona przeliczona na 
PLN wg średniego kursu NBP dostępnego w dniu otwarcia ofert. 
 
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:  

 
A. Punkty w ramach kryterium „cena netto w PLN” będą przyznawane wg następującej formuły:          

 
C min 

     A n = ----------------- x 100 x 80% 
C r 

C min – cena minimalna w zbiorze  
C r – cena oferty rozpatrywanej 
A n – ilość punktów przyznana ofercie 
 
B. Liczba punktów w kryterium „Okres gwarancji” będzie przyznawane wg poniższego schematu: 

 

 Gwarancja równa lub dłuższa niż 60 miesięcy – 20 pkt; 

 Gwarancja równa lub dłuższa niż 25 miesięcy, jednakże nie dłuższa niż 59 miesięcy – 10 pkt; 

 Gwarancja do 24 miesięcy – 0 pkt. 
 

X. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia. 
 
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z 
EnergoTech Lublin Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między firmą 
EnergoTech Lublin., lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy EnergoTech Lublin., 
lub osobami wykonującymi w imieniu firmy EnergoTech Lublin, czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
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d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu 
przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów 
zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

e) pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku 
pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych 
wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,  

f) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione 
wątpliwości co do bezstronności. 

 
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez wykonawcę oświadczenia o 
braku występowania w/w powiązań (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego). 
 
Informujemy iż osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielnie zamówienia podlegają wyłączeniu, 
jeżeli ubiegają się o udzielenie tego zamówienia lub zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 
 

XI. Warunki dokonania zmiany umowy:  
 
W Umowie w toku jej realizacji mogą być wprowadzane zmiany dotyczące: 

a) Zmian w podatku VAT – wynikających ze zmiany przepisów,  
b) terminu realizacji zamówienia w przypadku: 

o Opóźnień w przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 
o Wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska  żywiołowa, niepokoje 

społeczne, działania militarne itp.) 
o Decyzji administracyjnych (decyzje władz publicznych, zmian obowiązującego prawa, 

oczekiwanie na niespodziewane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp.) 
 

Opóźnienia o których mowa powyżej, muszą być udokumentowane stosowanymi protokołami podpisanymi 
przez obie strony.  
W/W przypadkach strony ustalają nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia 
realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi tych opóźnień. 
Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania 
Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy do roszczeń Wykonawcy do ich 
wykonania. 
 
Wszystkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie 
strony, pod rygorem nieważności. 
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Michał Konarski, telefon: +48 721 195 
266, e-mail: michal.konarski@energotech.info.pl 
  

XII. Zastrzeżenia 
  

 EnergoTech Lublin sp. z o.o., zastrzega sobie prawo z rezygnacji z realizacji zlecenia w przypadku gdyby 
kwota najtańszej złożonej oferty przekraczała wartość założeń przyjętych w projekcie;  

 EnergoTech Lublin sp. z o.o., nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy 
wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty; 
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 EnergoTech Lublin sp. z o.o., zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania 
ofertowego. 

 
XIII. Załączniki 

 
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenia Wykonawcy 
3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy 


