
     Załącznik Nr 5
Do Regulaminu zamówień publicznych

UMiG Staszów

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
dla zamówień o wartości nie przekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina Staszów
28-200 Staszów, ul. Opatowska 31,

www.staszow.pl

Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego

(wydział merytoryczny)

tel. 15 864-20-14, fax 15 864-32-61
e-mail: ........................

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

„Sporządzenie analiz technicznych możliwości dla montażu instalacji OZE poprzez diagnozę 
technicznych możliwości posadowienia instalacji fotowoltaicznych, solarnych, pomp ciepła dla 
obiektów indywidualnych mieszkańców Gminy Staszów”.

Rodzaj zamówienia: usługa
 (usługa/dostawa/robota budowlana)

1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analizy technicznej możliwości dla montażu instalacji

OZE poprzez diagnozę technicznych możliwości posadowienia instalacji fotowoltaicznych, solarnych,
pomp ciepła dla obiektów indywidualnych mieszkańców Gminy Staszów. Diagnoza obejmuje m.in.:
1)  zorganizowanie  spotkań  informacyjnych  z  mieszkańcami  oraz  przygotowanie  materiałów
informacyjnych o OZE;
2)  przygotowanie  wzoru ankiet  dla  mieszkańców,  sposobu ich  rozpowszechnienia  i  zebrania  przez
Zamawiającego,
3) weryfikację ankiet i dobór gospodarstw wstępnie zakwalifikowanych do projektu,
4) sporządzenie indywidualnych analiz w wybranych gospodarstwach domowych obejmujących swoim
zakresem: 

a) Weryfikację możliwej do zainstalowania mocy w zależności od dostępności powierzchni dachu
i/lub gruntu (kWp) 

b) Prognozę ilości wyprodukowanej energii elektrycznej/cieplnej przez możliwą do zainstalowania
instalację, 

c) Obliczenie faktycznego/realnego zapotrzebowania na moc instalacji u Beneficjenta końcowego
wykorzystującego generowaną energię elektryczną/cieplną na potrzeby własne, 

d)  Wytyczne  dot.  ustawienia  paneli  względem  stron  świata  oraz  ich  pochylenie  względem
płaszczyzny poziomej,

e)  Indywidualną  analizę  zacieniania  powierzchni  dedykowanej  do  posadowienia  instalacji,
wytwarzaną przez znajdujące się w pobliżu obiekty budowlane lub naturalne,

f) Określenie technicznych wymogów dotyczących doboru właściwych komponentów instalacji. 
g) Pomoc w doborze optymalnego układu dla instalacji solarnej/fotowoltaicznej/pompy ciepła.

CPV:  71.31.80.00 – 0 – Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne
71320000 – 7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

           71323100-9 – Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
           09332000 – 5 – Instalacje słoneczne

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MIASTA I GMINY W STASZOWIE

1

1

mailto:biuro@staszow.pl
http://www.staszow.pl/


2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia : 
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie 
zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, pok. nr 218 lub telefonicznie 
pod numerem tel. 15 864 83 49.
          
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: 
Grzegorz Klimek – Kierownik w  Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego
Iwona Góral – Inspektor w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego 

3. Termin wykonania zamówienia: 
Wymagany / pożądany termin realizacji zamówienia: do dnia 28.04.2017r.

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:
a)  posiadają  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie,  tj.  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  upływem
terminu składania ofert wykonali należycie co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu
dokumentacji technicznej dla inwestycji obejmującej dostawę i montaż instalacji odnawialnych źródeł
energii. 
 –  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłożenia  wraz  z  ofertą  dokumenty  potwierdzające
należyte wykonanie ww. usług (referencje, poświadczenia) (wykaz usług – zał. nr 2);

b)  dysponują  lub  będą  dysponować  osobą/osobami,  posiadającą  uprawnienia  budowlane  do
projektowania w specjalności: konstrukcyjno - budowlanej i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń:  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,  wodociągowych  i  kanalizacyjnych,  oraz
elektrycznych i elektroenergetycznych  Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą
aktualnych dokumentów potwierdzających ww. wymagania; (wykaz osób – zał. nr 3).

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta  z  najniższą  ceną  złożona  przez  wykonawcę,  spełniającego  określone  wymagania  zostanie
wybrana jako oferta najkorzystniejsza.
100% - cena

6. Miejsce i termin składania ofert:                                                                                                           
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, 28-200 Staszów,
ul. Opatowska 31, sekretariat-pokój 104 osobiście, pocztą lub przesłać faksem na nr (015) 864-32-61 
lub………………………………………….…. terminie do dnia 24.02.2017r. do godz. 1300.

(podać adres e-mail jeżeli dopuszczono drogę elektroniczną i opisać)
Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej” - druk do pobrania na stronie 
internetowej www.bip.staszow.pl. 

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zawierająca:  nazwę  (firmę),  siedzibę  i  adres
wykonawcy,  którego  ofertę  wybrano  zostanie  opublikowana  na  stronie  internetowej
www.bip.staszow.pl najpóźniej w terminie 7 dni od dnia składania ofert.

     8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja  o  terminie  i  miejscu  podpisania  umowy zostanie  przekazana  telefonicznie  wykonawcy,
którego ofertę wybrano.

Burmistrz  Miasta i Gminy Staszów
   /-/ Leszek Kopeć
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