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Zapytanie o ofertę
Tytuł: Postępowanie wyboru wykonawców na świadczenie kompleksowych usług w
zakresie przeprowadzenia odbiorów i audytów mikroinstalacji fotowoltaicznych
Termin składania ofert: do dnia 17.04.2018
Numer ogłoszenia: FT/2018/03/027
Status ogłoszenia: Ogłoszone

Miejsce i sposób składania ofert:
Wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: oferty@fotontechnik.pl

Adres e-mail, na który można kierować pytania:
oferty@fotontechnik.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Świadczenie kompleksowych usług w zakresie przeprowadzenia audytów mikroinstalacji
fotowoltaicznych. Na podstawie wyników prac firmy wyłonionej w przetargu firma Foton
Technik sp. z o.o. zakłada możliwość podpisania długoterminowej umowy ramowej na
cykliczne wykonywanie audytów mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Kategoria ogłoszenia: Usługi
Podkategoria ogłoszenia: Usługi inne
Miejsce realizacji zamówienia
Cała Polska: składający ofertę powinien wskazać województwa, w których jest zainteresowany
wykonywaniem usługi.
Liczba odbiorów/ audytów do realizacji
Co najmniej 10 audytów w okresie 1 miesiąca w danym województwie i maksymalnie 50
audytów na terenie całego kraju. Na podstawie wyników prac firmy wyłonionej w przetargu
firma Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania długoterminowej umowy ramowej na
cykliczne wykonywanie audytów mikroinstalacji fotowoltaicznych (audyty kilkudziesięciu
instalacji miesięcznie).
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Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia zakup usług w zakresie przeprowadzenia audytów mikroinstalacji
fotowoltaicznych.
Przedmiot zamówienia
W zakres prac wchodzi:
1. Wykonanie audytów i odbiorów mikroinstalacji zgodnie z zaproponowana
metodologią/ procesem oraz Kartą Audytu Instalacji Fotowoltaicznej, z
uwzględnieniem:
a. Pomiary strony prądu stałego DC (według zaproponowanej „Karty
Pomiarów”),
b. Pomiary strony prądu zmiennego AC (według zaproponowanej „Karty
Pomiarów”),
c. Pomiary rezystancji izolacji, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz
skuteczności ochrony odgromowej (według zaproponowanej „Karty
Pomiarów”),
d. Wykonanie schematu elektrycznego,
e. Wykonanie zdjęć full HD poszczególnych elementów instalacji.
2. Udzielanie pomocy eksperckiej Zamawiającemu w zakresie:
a. Udzielania odpowiedzi dotyczących wyników audytów i sztuki monterskiej,
b. Przegląd i ocena wytycznych montażowych stosowanych przez Foton Technik/
współpracujące ekipy montażowe,
c. Wspólne audyty Wykonawcy oraz przedstawicieli Foton Technik dla wybranych
instalacji.
Harmonogram realizacji zamówienia
Rozpoczęcie realizacji usługi: w ciągu tygodnia od podpisania umowy (kwiecień 2018 r.) do
zakończenia zleconych audytów.

Ocena ofert i wybór Wykonawcy
Ocena ofert będzie realizowana w dwóch krokach: Krok #1: Ocena formalna, Krok #2: Ocena
merytoryczna. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednego Wykonawcy.
Ocena formalna:
Każda oferta powinna zawierać dokumenty wskazane poniże:
1. Wypełniona Kwestionariusz Ofertowy (załącznik nr 1),
2. Skan z KRS/ CEiDG dla podmiotu składającego ofertę,
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3. Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami US/ZUS lub skan aktualnych zaświadczeń z
tych instytucji,
4. Skan polisy OC w wysokości co najmniej 500 tys. zł,
5. Dokument zawierający opis koncepcji realizacji audytów mikroinstalacji
fotowoltaicznych zawierający:
a. Opis metodologii realizacji audytów,
b. Opis poszczególnych etapów procesu,
6. Wzór „Karty Audytu Instalacji Fotowoltaicznej”.
7. Wykaz wszystkich innych dokumentów niż „Karta Audytu”, ich wzory lub ew. przykłady
takich dokument, które będą dostarczane jako wynik audytów.
8. Dokumenty potwierdzające doświadczenia Oferenta w zakresie realizacji
mikroinstalacji (instalacje do 40kW), w tym np.: życiorysy (CV) osób, które będą
realizowały audyty, skany uprawnień tych osób, referencje dla zrealizowanych
mikroinstalacji.
Brak realizacji któregokolwiek z wymagań w tym punkcie daje prawo Zamawiającemu do
dyskwalifikacji oferty.
Ocena merytoryczna:

Kryterium oceny oraz liczba punktów
1. Cena za realizację jednego audytu: od 0 do 60 punktów. Ranking ofert według ceny,
każda z ofert kwalifikowana jest do jednego z kwartyli wg wartości ceny:
a. Dolny kwartyl (najniższa cena) = 60 punktów,
b. Drugi kwartyl = 45 punktów,
c. Trzeci kwartyl = 30 punktow,
d. Czwarty kwartyl = 15 punktow.
2. Dokumentacja dotycząca zaproponowanej metodologii i przebiegu procesów
audytów: od 0 do 30 punktów. Ocena jakościowa zespołu eksperckiego Foton Technik.
Ocenie będą podlegać:
a. Dokument zawierający opis koncepcji realizacji audytów mikroinstalacji
fotowoltaicznych zawierający:
b. Opis metodologii realizacji audytów,
i. Opis poszczególnych etapów procesu,
ii. Wzór arkusza audytu.
c. Wykaz wszystkich dokumentów, ich wzory lub ew. przykłady takich dokument,
które będą dostarczane jako wynik audytów.
3. Doświadczenie w zakresie realizacji i audytów mikroinstalacji fotowoltaicznych do
40kW: 0 do 10 punktów. Ocena zespołu eksperckiego Foton Technik. Brana pod uwagę
będą:
a. Dokumenty potwierdzające doświadczenia Oferenta w zakresie realizacji lub
audytów mikroinstalacji (instalacje do 40kW),
b. Życiorysy (CV) osób, które będą realizowały audyty obejmujące: listę
uprawnień do projektowania, montażu i pomiarów instalacji fotowoltaicznych,
wykształcenie, opis doświadczenia zawodowego,
c. Referencje dla zrealizowanych mikroinstalacji.
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Wybór Wykonawców następuje na podstawie porównania sumy punktów uzyskanych w
ocenie merytorycznej, dla ofert spełniających warunki oceny formalnej.

Pozostałe informacje:
Wykluczenia
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zaoferują przedmiot zamówienia
zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego
etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru
oferty.
3. Wykonawca zostanie zobowiązany do przedłożenia oświadczenia, iż dochowa
tajemnicy handlowej w zakresie objętym umową.
4. Zamawiający może wybrać więcej niż jednego Wykonawcę do realizacji
przedmiotowego zakresu prac.

Zamawiający
Nazwa:

Foton Technik Sp. z o.o.

Adres:

Ul. Puławska 2
02-566 Warszawa
woj. mazowieckie

NIP:

521 37 05 371
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