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Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami 

biznesowymi w zakresie magazynowania, zamówień, sprzedaży i realizacji dostaw. 

 

Numer ogłoszenia: 1/04/2015; data: 7.04.2015 

 

 

 

OGŁOSZENIE 

 

Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E  
 

Sekcja I: Zamawiający 

I. 1) Nazwa i adres: Media Ikonos Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu ul. Gosławicka 2d 45-446 

Opole 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ikonos.pl 

I. 2) Rodzaj zamawiającego: Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 

I. 3) Miejsce realizacji inwestycji:  ul. Gosławicka 2d 45-446 Opole 

I. 4) Złożenie ofert  

4.1) Oferty należy składać:  

• osobiście lub  

• mailem (skan podpisanej oferty wraz z wymaganymi załącznikami). 

Sekcja II: Przedmiot zamówienia 

II. 1) Określenie przedmiotu zamówienia 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Zakup środków trwałych – zakup systemu solarnego (fotowoltaicznego) dla zasilania 

serwerowni. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Przedmiotem zapytania jest  solarny system zasilania o mocy 1,2kWp, która pozwoli na 

zasilanie energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych serwera z osprzętem. Wraz 

z dostarczeniem do siedziby zamawiającego oraz montażem w ramach projektu „Program 

Operacyjny Innowacyjna Gospodarka”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Priorytetu 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności 

gospodarki Działanie 8.2:Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Ilość 

wyprodukowanej energii przez instalację powinna zaspokoić potrzeby energetyczne tych 

urządzeń (off-grid). 
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II.1.4) Charakterystyka instalacji 

- duża żywotność foto-modułów gwarancja na 20 lat (w tym gwarancja na wady ukryte 10 

lat), 

- wysoka wydajność modułów.  

 

Po upływie okresu 10 lat(max. spadek po 10 latach - 10 % wydajności początkowej) 

Po upływie okresu 20 lat(max. spadek po 20 latach - 20 % wydajności początkowej), 

- kompensacja niedoboru energii elektrycznej z sieci energetycznej w przypadku braku 

wystarczających zasobów fotowoltaicznych, 

Instalacja fotowoltaiczna składająca się z zestawu modułów, inwerterów solarnych oraz 

instalacji elektrycznych wraz z zabezpieczeniami oraz niezbędna do prawidłowego 

funkcjonowania baterią, umożliwiającą bezawaryjną pracę układu zasilania.  

 

Parametry techniczne zestawu; 

Zestaw polikrystaliczny fotowoltaiczny typu off-grid – min.1,2 kW.  

 

 

Panel fotowoltaiczny o mocy 300 W szt. 4 

Zestaw mocujący dla paneli kpl. 1 

Inverter SMA Sunny Tripower 5000 HF 30 szt. 1 

Zasilacz podtrzymujący Ever Sinline Pro 3000 szt. 1 

Zewnętrzny Moduł bateryjny kpl. 1 

Bypass wraz z automatycznym systemem zarządzania energią. kpl. 1 

Szafa teletechniczna z wentylacją mechaniczną kpl. 1 

Koszty montażu i projekt wraz z dokumentacją techniczną kpl. 1 

 

Moduły instalowane na konstrukcji wsporczej mocowanej na powierzchni dachu budynku. 

Konstrukcja wsporcza z profili aluminiowych montowana na dachu. Zestaw powinien 

zawierać elementy montażowe. 

Dodatkowe wymagania: 

 Do oferty powinna być dołączona dokumentacja (specyfikacja) techniczna 

oferowanego sprzętu, która powinna zawierać ww. parametry oraz: 

o Pisemną gwarancję na wady ukryte 10 lat 

o Pisemną gwarancję modułu na 20 lat 

o Pisemną gwarancję sprawności modułu minimalnej mocy 15,40% 

o Pisemną rękojmie na okres 36 miesięcy 



  

3 
 

o Pisemne zobowiązanie się do wykonania kompletnej instalacji w ciągu 3 dni 

roboczych 

o Symulację efektu ekologicznego zastosowanej instalacji  

o Pisemną akceptację na warunki ustalone w umowie.  

 

Sekcja III 1.1) Ocena i wybór oferty najkorzystniejszej: 

1.1) Ocena i wybór oferty najkorzystniejszej 

 

a) Ocena ofert ma charakter niejawny. Organizator Postępowania dokona oceny ofert pod 

względem formalnym i zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym. 

      b) Oferta zostanie odrzucona, jeśli: 

- jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego, 

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

- z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw 

Organizatorowi Postępowania. 

- żadne informacje dotyczące procesu oceny oraz wyboru ofert nie zostaną ujawnione 

Oferentom lub innym osobom, niezaangażowanym oficjalnie w proces oceny i wyboru 

oferty. 

- organizator Postępowania może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

UWAGA: 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki:  

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie 

innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do 

wykonania zamówienia,  

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

 

Sekcja IV 1.1) Kryteria oceny ofert oraz warunki składania ofert 

IV 1.1) Kryteria oceny ofert 

Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane zostaną następujące kryteria: 

a) Najniższa cena – 60 % 

Sposób wyliczenia kryterium:  

Najniższa cena – 60 % = oferta najtańsza / oferta badana x 60% 
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b) Okres gwarancji, w tym żywotność oraz spadek wydajności - 20% 

 

Sposób wyliczenia kryterium:  

Okres gwarancji – 20 % = ilość lat gwarancji badanej oferty x 20% / ilość lat oferty z 

najdłuższym okresem gwarancji. 

 

c) Pojemność zewnętrznego modułu bateryjnego – 20% 

 

Sposób wyliczenia kryterium:  

Pojemność zewnętrznego modułu bateryjnego – 20% = pojemność modułu 

bateryjnego badanej oferty x 20% / pojemność modułu bateryjnego z oferty o 

najwyższym parametrze pojemności. 

 

IV 1.2) Wynik 

a) Za najkorzystniejsze oferty uznane zostaną oferty zawierające najwyższą liczbę punktów. 

IV.1.3) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

IV.1.4) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

IV.1.5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu ofert bez podania 

przyczyny, a także do zmiany terminu wyboru oferty poprzez jej przedłużenie. 

IV.1.6) Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych ze złożeniem i przygotowaniem 

oferty. 

V. 1.1) Informacje administracyjne; 

V. 1.2) Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 

Media Ikonos Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu ul. Gosławicka 2d 45-446 Opole 

po uprzednim kontakcie e-mail: oferty@ikonos.pl bądź telefonicznym  

(+48) 77 455 63 19 

V. 1.3) Termin składania ofert: do 14.04.2014 r., do godz. 15:30  miejsce: siedziba 

Zamawiającego; ul. Gosławicka 2d,45-446 Opole, e-mail: oferty@ikonos.pl 

V. 1.4) Czas zakończenia składania ofert: do 14.04.2015r 

Termin wyboru oferty: 15.04.2015 r. 

Termin realizacji do dnia 27.04.2015 

V. 1.5) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 

Unii Europejskiej: Zamówienie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.2. 

 


