Umowa nr GEKON2/O2/266926/3/2015
Realizowana w ramach programu GEKON - GENERATOR KONCEPCJI EKOLOGICZNYCH
Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Kraków, 16.10.2015

Zapytanie ofertowe nr GEKON2/03/E/2015
usługa nt.: „Wykonanie oceny jakości dostawy energii elektrycznej w Oczyszczalni
Ścieków Płaszów MPWIK S.A. w Krakowie ”.

związane z wyborem PODWYKONAWCY do projektu
GEKON2/O2/266926/3/2015, pod nazwą „Energetycznie Pasywna Oczyszczalnia
Ścieków”, realizowanego w ramach programu GEKON – Generator Koncepcji
Ekologicznych
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1. Zamawiający
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: 675 000 19 23
REGON 000001577
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa nt.: „Wykonanie oceny jakości dostawy energii elektrycznej
w Oczyszczalni Ścieków Płaszów MPWIK S.A. w Krakowie ”.
Usługa stanowi część merytoryczną prac projektu w zakresie zadania nr 4 - Opracowanie i
wykonanie zintegrowanego systemu sterowania i monitoringu instalacji.
Kod CPV: 71621000-7
Szczegółowy zakres prac:
1. Analiza zakładu pod względem energetycznym oraz wybór odpowiednich punktów pomiarowych
odzwierciedlających JEE
2. Instalacja rejestratorów JEE w wytypowanych punktach pomiarowych. Pomiar 7 dniowy w każdym
punkcie pomiarowym.
3. Raport z pomiarów musi być zgodny z :
- Rozporządzeniem systemowym do Prawa Energetycznego
- normą PN EN 50160
- normą PN EN 6100 -2-4
- normą PN EN 61000-6-4
Pomiary muszą być wykonane rejestratorami klasy A zgodnymi z normą PN EN 61000-4-30
3. Kryteria oceny oferty
a) Cena
b) Termin realizacji
4. Informacje na temat wag punktowych lub procentowych
do poszczególnych kryteriów oceny oferty
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena – 90 % maks. liczby punktów
Cena najtańszej oferty
___________________ X 90 = ilość punktów
Cena badanej oferty
b) Termin realizacji usługi

Liczba punktów = T of * Wg
gdzie:
T of – termin realizacji zamówienia będzie punktowany wg następującej klasyfikacji:

przypisanych
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0 pkt. za 42 dni
50 pkt. za 35 dni
100 pkt. za 28 dni
Wg – waga kryterium
Termin realizacji zamówienia powyżej 30 dni - nie będzie punktowany i będzie skutkował
odrzuceniem oferty.
Zamawiający będzie przyznawał punkty poniżej 30-dniowego terminu realizacji zamówienia
wymaganego w SIWZ.
Spełnienie powyższych wymagań zostanie zweryfikowane na podstawie informacji podanej
w otrzymanej od Państwa Ofercie. Zamawiający ma prawo zażądać od Oferenta potwierdzenia
posiadanych kwalifikacji a Oferent zobowiązuje się je dostarczyć na każde wezwanie Zamawiającego.
Maksymalna liczba punktów w ramach kryterium „Termin realizacji” wynosi 10. Spełnienie
pojedynczego warunku będzie skutkować przyznaniem 1 punktów.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie otrzyma najwyższą liczbę punktów w
zakresie ww. kryteriów.
Oferta powinna uwzględniać wszystkie koszty realizacji zamówienia (netto) .
Forma współpracy: umowa na realizację usługi
5. Informacje na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia
W niniejszym konkursie mogą brać udział podmioty:
1) niepowiązane lub niebędące jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z
Liderem lub Wykonawcą w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.
j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.);
2) niebędące podmiotem pozostającym z Liderem, Wykonawcą lub członkami ich organów w
takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do
bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym w
związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia
włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w
organach dostawcy towaru lub usługi;
3) niebędące podmiotem powiązanym ani podmiotem partnerskim w stosunku do Lidera lub
Wykonawcy w rozumieniu Rozporządzenia Komisji Nr 800/2008;
4) niebędące podmiotem powiązanym osobowo z Liderem lub Wykonawcą w rozumieniu art.
32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535
z późn. zm.)
6. Termin realizacji
Termin realizacji: do 18.12.2015
7. Sposób przygotowania oferty
Oferty należy składać we wskazanym terminie.
* możliwość składania ofert cząstkowych
* w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wymagane jest złożenie oświadczenia, że
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osoba ta będzie wykonywała zadania projektowe samodzielnie, nie zlecając
prac innym osobom
* w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca proszony jest o
przedstawienie Formularza Oferty oraz oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, z
których będzie jasno wynikać, iż Wykonawca spełnia przedmiotowe warunki.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków koniecznych będzie skutkować odrzuceniem oferty
Wykonawcy, tj. oferta nie będzie brana pod uwagę przy ocenie
8. Miejsce oraz termin składania ofert
Ofertę można przesyłać na adres poczty elektronicznej piotr.malka@agh.edu.pl lub złożyć w siedzibie
Zamawiającego, tj. al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków





Oferty należy składać od 16.10.2015 do dnia 30.10.2015 do godz. 12.00.
Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 03.11.2015
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

9. Kontakt z Zamawiającym
Osobą uprawnioną do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego jest Joanna Kłapyta
adres e-mail: klapyta@agh.edu.pl tel. 12 617 31 16
10. Dodatkowe informacje
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Oferentem, który zaproponował najkorzystniejszą
ofertę.
W przypadku rezygnacji wybranego Wykonawcy z realizacji usługi, Zleceniodawca ma prawo zaprosić
do współpracy Oferenta, który złożył następną w kolejności najkorzystniejszą ofertę.
Postępowanie o udzielenie zamówienia może zostać unieważnione bez podania przyczyny na każdym
etapie postępowania, bez możliwości żądania odszkodowania przez wykonawcę
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym
kryteria i zostanie udokumentowany protokołem. W skład zespołu odpowiedzialnego za prawidłową
realizację zapytania wejdą następujące osoby:
 prof. dr hab. inż. Stanisław Wolny - prodziekan Wydziału IMiR
 prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl - kierownik projektu
 dr inż. Piotr Małka - wykonawca projektu
Dla protokołu i dla udokumentowania zawarcia umowy z wykonawcą/wykonawcami
obowiązująca będzie wyłącznie forma pisemna.
Protokół będzie zawierać następujące informacje:
- informację, do jakich co najmniej trzech potencjalnych wykonawców beneficjent wysłał zapytanie
ofertowe lub informację o tym, że na rynku nie istnieje trzech potencjalnych wykonawców, wraz z
uzasadnieniem wskazującym na obiektywne przesłanki potwierdzające ten fakt;
- informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego;
- wykaz ofert, które wpłynęły do beneficjenta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem
daty wpłynięcia oferty do beneficjenta oraz z podaniem tych danych z ofert, które stanowią odpowiedź
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na kryteria oceny ofert;
- informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów
oceny, sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium;
- wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru;
- datę sporządzenia protokołu i podpis beneficjenta lub osoby upoważnionej przez beneficjenta do
podejmowania czynności w jego imieniu;
- następujące załączniki:
 potwierdzenie udokumentowania publikacji zapytania na stronie internetowej (np. druk
zrzutu ekranu);
 złożone oferty wraz z oświadczeniami wykonawców o braku powiązań kapitałowych lub
osobowych;
 oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty,
podpisane przez beneficjenta lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu
beneficjenta lub osoby wykonujące w imieniu beneficjenta czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy.
Procedura prowadzona jest z zachowaniem zasady konkurencyjności
11. Załączniki
a) wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
b) wzór umowy na realizacje prac

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Umowa nr GEKON2/O2/266926/3/2015
Realizowana w ramach programu GEKON - GENERATOR KONCEPCJI EKOLOGICZNYCH
Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Wykonawca/pieczątka:
Kraków, dn. ...............................

Oświadczenie

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr GEKON2/03/E/2015 związane z wyborem PODWYKONAWCY do
projektu GEKON2/O2/266926/3/2015, pod nazwą „Energetycznie Pasywna Oczyszczalnia Ścieków”,
realizowanego w ramach programu GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych oświadczam(y), że nie
jestem(eśmy):
1) powiązani lub nie jesteśmy jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Liderem lub
Wykonawcą w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.
330, z późn. zm.);
2) podmiotem pozostającym z Liderem, Wykonawcą lub członkami ich organów w takim stosunku
faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze
dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także
poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi;
3) podmiotem powiązanym ani podmiotem partnerskim w stosunku do Lidera lub Wykonawcy w rozumieniu
Rozporządzenia Komisji Nr 800/2008;
4) podmiotem powiązanym osobowo z Liderem lub Wykonawcą w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)

………………, dn. …………………………….
……………………………………………………………………
Podpis osoby upoważnionej

POUCZENIE:
Art. 297 § 1 KODEKS KARNY: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na
podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji,
subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy,
elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo
nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub
zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

