
                                        Kruszyn, 20 stycznia 2023 r. 

 
 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: 

„Dobór, dostawa i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej 
w 4 Domach Ludowych Gminy Bolesławiec” 

 
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 

1.1 Przedmiotem zamówienia jest dobór, dostawa i montaż urządzenia do kompensacji mocy 
biernej w 4 Domach Ludowych.  

• Dom Ludowy w Kraśniku Dolnym 

• Dom Ludowy w Krępnicy 

• Dom Ludowy w Ocicach 

• Dom Ludowy w Trzebieniu 
1.2 Szczegółowy przedmiot zamówienia obejmuje: 

1.2.1 opracowanie koncepcji i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia projektu 
kompensacji mocy biernej w budynkach 

1.2.2 dobór odpowiednich rozwiązań technicznych i urządzenia w celu kompensacji mocy 
biernej, 
Zużycie energii elektrycznej w Domach Ludowych wg załączników. 

1.2.3 dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia do kompensacji mocy biernej w 
poszczególnych budynkach. Urządzenie winno zapewnić zredukowanie kosztów 
energii biernej w wysokości minimum 90 % w stosunku do tych samych kosztów 
energii biernej, ponoszonych przez Zamawiającego przed zamontowaniem urządzenia 
do kompensacji mocy biernej. 
W przypadku, gdy po pierwszym miesiącu eksploatacji urządzeń nie będzie osiągnięty 
powyższy ce1, Wykonawca na własny koszt dokona ponownego doboru i wymiany 
urządzenia w ramach gwarancji. 

1.2.4 wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, 

1.2.5 przeprowadzenie  szkolenia   wyznaczonych   pracowników   w   zakresie   obsługi 
i eksploatacji urządzenia, 

1.2.6 zabezpieczenie miejsc prowadzenia prac oraz zagospodarowanie w pełnym zakresie i na 
własny   koszt   wszelkich   odpadów,    powstałych   w   trakcie   lub   w   związku 
z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. 

1.2.7 udzielenie okresu gwarancji dla przedmiotu zamówienia - co najmniej 3 lata od dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego. 

1.3 W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki mające 
wpływ na ważność gwarancji producenta urządzenia. 

1.4 Wykonawca dostarczy stosowne zaświadczenie, ze oferowany sprzęt został zaprojektowany 
i wyprodukowany zgodnie z normami jakościowymi. 

1.5 Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia z zachowaniem najwyższej 
zawodowej staranności, zgodnie z obowiązującymi normami oraz wytycznymi technicznymi, a 
w szczególności przestrzegać przepisów BHP. 

1.6 Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu zamówienia własnych materiałów, maszyn, 
sprzętu i urządzeń. 

1.7 W przypadku konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej, przeprowadzenia niezbędnych 
pomiarów itd. w obiekcie Zamawiającego, ich termin należy uzgodnić telefonicznie z 
osobami wskazanymi w pkt. 8. 

 

2. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA. 

Wykonawca winien zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 28.02.2023r.  

 

3. WARUNKI UDZIALU W POSTĘPOWANIU 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 

3.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym



          Zamawiający nie definiuje warunku udziału w tym zakresie, 

3.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów 
           Zamawiający nie definiuje warunku udziału w tym zakresie, 

3.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację zamówienia, 

Zamawiający nie definiuje warunku udziału w tym zakresie, 

3.4 zdolności technicznej lub zawodowej 

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, ze posiada doświadczenie niezbędne 

do wykonania zamówienia, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,  a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum jedno 

zadanie w zakresie montażu urządzeń do kompensacji mocy biernej o wartości min. 20.000,00 zl 

brutto za jeden obiekt. 
 

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

4.1 Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna oraz podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania wykonawcy. Zaleca się wykorzystanie załącznika nr 2 (formularz ofertowy). 

4.2 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć 

wykaz  wykonanych  zadań  w  zakresie  montażu   urządzeń do  kompensacji   mocy   biernej z 

podaniem wartości tych zadań, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, ze zamówienia zostały wykonane, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 

3.4 (Załącznik nr 2) 

 
5. OPIS KRYTERIUM, KTORYM ZAMAWIAJĄBY BĘDZIE SIĘ KIEROWAL PRZY 

WYBORZE OFERTY 

      Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą cent (brutto), obejmującą realizację   

      całości zamówienia. 

 
6. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT 

6.1 Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres gokis@gminaboleslawiec.pl w terminie  

do dnia 31 stycznia 2023 r., do godz. 15:30. 

6.2 Po złożeniu oferty przez Wykonawca na wskazany powyżej adres mailowy Zamawiający 

niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie. W przypadku braku otrzymania przez Wykonawcę 

potwierdzenia otrzymania oferty przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do 

skontaktowania się z osobą wskazaną w pkt. 8 celem potwierdzenia otrzymania oferty przez 

Zamawiającego. 

 
7. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO 

Zamawiający zawrze z Wykonawca umowy zgodnie z projektem umowy określonym 

w Załączniku nr 3 w miejscu i terminie wyznaczonym po wyborze oferty. 

 
8. OSOBAMI UPOWAZNIONYMI DO KONTAKTOW Z WYKONAWCAMI SĄ: 

Marzena Nawojczyk, tel. 75 732 14 77, mail: gokismarzena@wp.pl 

Janusz Cieśla, tel. 75 732 14 77 wew. 22 

 
 

 


