Oświęcim, dnia 08.01.2021 r.

Aktualizacja ZAPROSZENIA
do złożenia oferty cenowej na zadanie pt.:
„Analiza finansowo – ekonomiczna zabudowy mocy PV – do 30MW”.

Przedmiotem zaproszenia ofertowego numer 1010/2020 jest opracowanie studium wykonalności
dla zabudowy mocy fotowoltaicznych do 30MW na terenie zakładu Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. s.j.
oraz Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. na zasadach określonych w Specyfikacji
Technicznej Zamawiającego stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Termin realizacji zadania: 3 miesiące liczone od dnia podpisania umowy/złożenia zamówienia przez
Zamawiającego.

Przed złożeniem oferty Zamawiający wymaga obowiązkowego przeprowadzenia wizji lokalnej
terenu, którego dotyczy zapytanie ofertowe.
Zamawiający podaje poniżej dwa terminy w którym wizja lokalna może się odbyć:
i.
12.01.2021 r. od godziny 9:00,
ii.
14.01.2021 r. od godziny 9:00.
Chęć udziału w wizji w danym dniu proszę zgłaszać do Pana Marcina Gibasa lub Michała Goli. Dane
kontaktowe podane zostały poniżej oraz w Załączniku nr 1 – Specyfikacja techniczna Zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Oferta powinna zawierać m.in.:
a) pełną nazwę oferenta,
b) adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu,

dane adresowe (telefon, email) osoby wyznaczonej do kontaktu z Zamawiającym i
posiadającej upoważnienie do reprezentacji oferenta,
d) zryczałtowana cenę netto;
− Oferta ma zawierać cenę łączną całego przedmiotu zamówienia.
c)
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−

e)
f)
g)
h)

i)
j)

Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie za prace, które są
niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz których wykonanie
stało się konieczne na skutek sytuacji możliwej do przewidzenia na etapie składania ofert.
− Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również wszystkie opłaty w szczególności podatki i
cła związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem, iż do wynagrodzenia
oferent doliczy zostanie podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej z
obowiązujących przepisów podatkowych VAT.
przewidziany termin realizacji przedmiotu zamówienia (w tym czas pracy na terenie
Zamawiającego) licząc od daty podpisania Umowy
oświadczenie o uwzględnieniu wszystkich wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym;
potwierdzenie warunków płatności - 30 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowej
faktury wraz z kompletem wymaganych załączników,
Wykazanie referencji wykonania minimum 3 farm w formule „pod klucz” o mocy co
najmniej 1MW, każda w ciągu ostatnich 5 lat
lub
wykazanie referencji wykonania dokumentacji projektowej (studium wykonalności o
zbliżonym zakresie, SIWZ, lub dokumentacja wykonawcza) dla minimum 3 farm o mocy co
najmniej 1MW, każda w ciągu ostatnich 5 lat,
potwierdzenie okresu gwarancji – 24 miesiące,
uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.

Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym
w imieniu oferenta. Podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi.
Termin ważności oferty: minimum 90 dni od daty otrzymania oferty przez Zamawiającego.
Ofertę należy złożyć w terminie 25.01.2021 r. do godziny 10:00 na adres e-mail:
anna.wojcik2@synthosgroup.com

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:
Kwestie handlowe:
Anna Wójcik, email: anna.wojcik2@synthosgroup.com, tel.: +48 33 847 24 98, tel. kom.
+48 885 510 480
Kwestie techniczne:
Michał Gola - Kierownik ds. Eksplo. i Wsparcia Techn. - tel. +48 33 847 38 19; tel. kom. +48
885 985 920
Marcin Gibas - Kierownik ds. Projektów - tel. + 48 33 847 38 19; tel. kom. + 48 661 330 9674
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Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
Zadanie realizowane będzie w oparciu o najbardziej korzystną ofertę.
Oferent którego oferta została wybrana, otrzyma powiadomienie o terminie i miejscu spotkania w
celu uzgodnienia szczegółowych kwestii umowy/zamówienia.
Po rozpatrzeniu ofert o decyzji Zamawiającego oferenci zostaną powiadomieni mailowo.
Umowa/zamówienie zostanie zawarta/e z wybranym oferentem.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania postępowania w dowolnym terminie
bez podania przyczyny lub uprzedniego poinformowania oferentów.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków umowy/zamówienia, w tym terminów realizacji
umowy.
Koszt przygotowania oferty ponosi wyłącznie oferent.
Z tytułu nieuwzględnienia ofert, oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko
Zamawiającemu.
Zamawiający zastrzega możliwość negocjowania warunków umowy/zamówienia
doprowadzenia do polepszenia warunków ze wszystkimi lub wybranymi oferentami.

w

celu

Pytania i Odpowiedzi, Wnioski oferenta o zmiany lub dopuszczenia:
Zamawiający informuje, iż oferentom na etapie przed składaniem ofert przysługuje prawo zadawania
pytań i uzyskiwania odpowiedzi na istotne pytania oraz prawo wnioskowania o zmiany lub
dopuszczenia. Pytania, wnioski o zmiany lub dopuszczenia powinny zostać sformułowane w sposób
jasny, czytelny i jednoznacznie brzmiący oraz przesłane na ww. adres email:
anna.wojcik2@synthosgroup.com.

Załączniki:
A. Załącznik nr 1 - Specyfikacja Techniczna Zamawiającego_aktualizacja
B. Załącznik nr 2 - Grunty MPOŚ
C. Załącznik nr 3 - Kruki mapa_powierzchnia
D. Załącznik nr 4 - Mapa Synthos_fotowoltaika
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