TREŚĆ OGŁOSZENIA DO PUBLIKACJI na stronie internetowej wskazanej przez UM

Zaproszenie ofertowe do składania ofert na budowę instalacji fotowoltaicznej wraz
z niezbędną infrastrukturą, w Bartoszycach, w gminie Bartoszyce, powiat
bartoszycki, województwie warmińsko-mazurskim.
Zamawiający - CORAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie (10-547), ul. Michała
Kajki 4 - zaprasza do złożenia oferty na:
1. opracowanie dokumentacji wykonawczej, dokumentacji powykonawczej oraz
2. wykonanie sieciowej elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,615 MW w miejscowości Bartoszyce, wraz z
uruchomieniem instalacji oraz przeprowadzeniem wymaganych badań i pomiarów zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi, a w szczególności normą PN-EN 624461:2016 „Systemy fotowoltaiczne (PV) -- Wymagania dotyczące badań, dokumentacji i utrzymania -Część 1: Systemy podłączone do sieci -- Dokumentacja, odbiory i nadzór”.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy, między innymi, spełniają poniższe
warunki udziału:
• posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia;
• dysponują 6 osobami o określonych kwalifikacjach, legitymujące się określonymi
dokumentami;
•

posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia w określonej wysokości.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o dwa kryteria:
1. „cena” – 70%
2. „parametry jakościowe” – 30%
Składając ofertę wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 100.000,00 złotych
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, sposobu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, wymagań i oczekiwanej zawartości ofert, w tym zwłaszcza
wymaganych dokumentów, wymagań dotyczących wniesienia wadium oraz kryteriów wyboru oferty
najkorzystniejszej zawiera załącznik „ZAPYTANIE OFERTOWE”.
Oferty w formie pisemnej należy kierować na adres: CORAB Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością 10-547 OLSZTYN, ul. Michała Kajki 4 Sekretariat lub złożyć osobiście, w terminie
do dnia 8 stycznia 2018 r., do godziny 15:00.
Z uwagi na żądanie określonych dokumentów nie jest możliwe elektroniczne składanie ofert.

Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji w formie elektronicznej na adres e-mail:
sekretariat@corab.com.pl.
Osoby do kontaktu:

Henryk Biały tel.501503120, h.bialy@corab.com.pl,
Paweł Wiktorowicz tel. 509315076, p.wiktorowicz@corab.com.pl,
Piotr Korzeniewski tel. 539962432 p.korzeniewski@corab.com.pl.
Załącznik - ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 13 grudnia 2017 r. (plik PDF)

