
Uczestnicy postępowania

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Sporządzenie analiz 
technicznych możliwości dla montażu instalacji OZE poprzez diagnozę technicznych 
możliwości posadowienia instalacji fotowoltaicznych, solarnych, pomp ciepła dla obiektów 
indywidualnych mieszkańców Gminy Staszów".

W odpowiedzi na zapytania dotyczące w/w zamówienia wyjaśniam:

Pyt. Nr 1: Proszę o szacunkowe wskazanie liczby osób o których Państwu wiadomo, że mogą być 
zainteresowani udziałem w Programach Parasolowych na montażu instalacji urządzeń OZE (PV, 
PC, KS) w Gminie Staszów.

Zamawiający w chwili obecnej nie ma możliwości podania liczby osób zaintersowanych udziałem   
w projekcie. Szacunkową liczbę osób będzie można określić po spotkaniach z mieszkańcami oraz na
podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji przystąpienia do projektu. 

Pyt. Nr 2: Czy zaproszenie do składania ofert w tym postępowaniu dotyczy także Miasta (osiedli)    
i Gminy Staszów czy tylko Gminy Staszów (35 sołectw)?

Projekt dot. możliwości dla montażu odnawialnych  źródeł energii w gospodarstwach domowych
zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Staszów.

Pyt. Nr 3: W zapytaniu jest mowa o pompach ciepła. Czy analiza będzie dotyczyć możliwości montażu PC
do  celów  podgrzania  CWU  (ciepłej  wody  użytkowej)  czy  też  dotyczy  możliwości  posadowienia  PC
przeznaczonych dla celów ogrzewczych budynków? Czy może obydwie możliwości są dopuszczane?

Zamawiający przewiduje wykonanie analiz dla możliwości montażu instalacji solarnych, instalacji
fotowoltaicznych, pomp ciepła wykorzystywanych do ogrzewania budynków oraz/i podgrzewania
ciepłej wody użytkowej.

Pyt. Nr 4 : W załaczniku 5a Oferta Cenowa -  usługa jest rozbijana na 3 analizy. Zatem czy w rozpatrywaniu
ofert  bedziecie  Panstwo  sumować  poszczególne  składowe  ofert   czy tez  każda  z  nich  stanowić  będzie
oddzielna ofertę? Oddzielnie rozpatrywaną? 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Ocenie podlega oferta w rozbicu na poszczególne
części składowe.

P  yt. Nr 5: Wg pkt 1 zaproszenia do składania ofert określono przedmiot zamówienia jakimi są:
pkt 1. Zorganizowanie spotkań informacyjnych oraz przygotowanie materiałów informacyjnych.  
Jednak w ofercie cenowej nie ma zawartych tych kwestii. Zawarte są jednak tylko kwestie 
przygotowania analiz. 
Pytanie:
1. Ile spotkań państwo mają w zamiarze wykonać?
2. Jakie materiały o OZE mają zostać przygotowane? Czy to wynika z błędu czy ten zakres nie jest 
ujęty w ofercie cenowej? Rozumiemy jednocześnie że jako wykonawcy w pełni przygotowujemy 
klienta wg pkt 1.  2) przygotowania ankiet, 3) weryfikacje ankiet i kwalifikacji do projektu.

Zakres przedmiotu zamówienia określa Zaproszenie do składania ofert. Ponadto Zamawiający 
przewiduje zorganizowanie ok. 6 spotkań z mieszkańcami. Wykonawca w celu przybliżenia 



mieszkańcom założeń projektu winien przygotować niezbędną dokumentację w tym m.in.materiały 
informacyjne (ulotki, prezentacje umożliwiające zapoznanie się z założeniami projektu) oraz ankiety
dla mieszkańców, deklaracje przystąpienia do projektu, umowy i inne niezbędne dokumenty do 
zawarcia umowy z mieszkańcami.
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