URBIS

Załącznik nr 6 do Regulaminu
udzielania zamówień o wartości szacunkowej
poniżej 30.000 euro
udzielanych przez URBIS Sp. z o.o.

Sp. ł o. o.

32-200 Gniezno, ul. Chrobrego 24/2.
tel. 424-58-00
MTP 784-00-41-024 Reffor «3*W5?4«'

Gniezno, dnia 03.10.2019 r.
URBIS Sp. z o. o. w Gnieźnie
ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego
o wartości poniżej 30.000 euro

Numer zamówienia z rejestru zamówień do 30.000 EURO: ZP-URB-547/2019
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
( tj. z 2018 r. Dz. U. poz. 1986 )
Przedmiot zamówienia:
a) zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej o
mocy maksymalnej 27,30 kWp wraz z wykonaniem kompleksowej
dokumentacji projektowej
z niezbędną dokumentacją budowlaną (w tym uzyskanie wszystkich
niezbędnych pozwoleń oraz uzgodnień, wymaganych prawem, koniecznych do
prawidłowego podłączenia do sieci oraz funkcjonowania instalacji
fotowoltaicznej),
b) montażu na dachu wiaty samochodowej 3B zlokalizowanej na terenie nowobudowanej
bazy Zakładu Oczyszczania Miasta przy ulicy Fabrycznej 7 w Gnieźnie. Dach płaski
jednospadowy o kącie nachylenia 10% z blachy trapezowej, konstrukcja nośna: rygle i
płatwie z profili zimnogiętych, dach o powierzchni ok. 340 m2.
c) podłączenia urządzeń do sieci zgodnie z umową przyłączeniową, która zostanie zawarta
pomiędzy Zamawiającym, a Operatorem oraz rozruchem całej instalacji

Zamawiający: URBIS Spółka z o. o., ul. Chrobrego 24/ 25, 62 - 200 Gniezno
www.urbis.gniezno.pl, e-mail: katarzyna.kolenda@urbis.gniezno.pl
1.
Termin realizacji zamówienia:: określony pkt. a i b do dnia 28 października 2019
roku. określony w pkt. c do dnia 28 listopada 2019 roku.
2. Kryteria oceny ofert: cena - 80 %, termin płatności -20 %
3. Oferty należy składać w

siedzibie URBIS Sp. z o. o., sekretariat do dnia 09.10.2019 r.,

do godz. 12:00.
4. Otwarcie ofert nastąpi w URBIS Spółka z o. o., pok. Nr 5 w dniu 09.10.2019 r.
o godz. 12:15.

5. W ofercie należy podać wartość zamówienia netto i brutto wyrażoną liczbowo i słownie
na załączonym formularzu ofertowym. Do oferty dołączyć należy kosztorys ofertowy.
6. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie, opisać nazwą i adresem wykonawcy,
nazwą

i

adresem

zamawiającego,

a

także

napisami:

ZP-URB-547/2019

„Fotowoltaika”
( numer zamówienia z rejestru zamówień do 30.000 EURO - przedmiot zamówienia).

7. Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Renata Smaglewska tel. 61 424 58 43
Katarzyna Kolenda tel. 61 424 58 16, w godz. 8:00 - 15:00.
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