
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
na dostosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego pośredniego do IREiSD ENERGA OPERATOR 

SA przez Elewarr Sp. z o.o. ul. Daleka 70, 82-200 Malbork. 

 

1. Zamawiający:  

ELEWARR Sp. z o.o.  

Aleja Wincentego Witosa 31,  

00 – 710 Warszawa,   

  Oddział Spółki w Malborku, 

  ul. Daleka 72 

  82-200 Malbork   

e-mail: malbork@elewarr.com.pl,  

strona internetowa:www.elewarr.pl   

 

2. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego pośredniego do 

IREiSD ENERGA OPERATOR SA przez Elewarr Sp. z o.o. ul. Daleka 70, 82-200 Malbork. 

       

3. Zakres przedmiotowy zamówienia: 

3.1. Dostosowanie układu pomiarowego pośredniego do IRIESD w tym:  

1) demontaż istniejących przekładników,  

2) dostosowanie szyn do nowych przekładników,  

3) montaż nowych przekładników napięciowych i prądowych,  

4) wykonanie nowego okablowania do pomiaru,  

5) wykonanie pomiarów przekładników,  

6) dostarczenie dokumentacji z pomiarów.  

3.2. Dostosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego należy wykonać w oparciu o Projekt techniczny                        

nr PB.01/01/2022 – „Dostosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego pośredniego do IRiESD 

ENERGA OPERATOR SA przez firmę ELEWARR Sp. z o.o.”, który zostanie udostępniony 

Wykonawcy. Z projektem należy zapoznać się w siedzibie Zamawiającego (ul. Daleka 72, 82-200 

Malbork), przed złożeniem oferty. 

      3.3. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia - 36 miesięcy. 
 

4. Wymagania i zakres prac dla Wykonawcy i  Zamawiającego   

4.1. Zamawiający wymaga aby oferowane materiały spełniały parametry techniczne i standardy jakościowe 

tj.:   

a) były fabrycznie nowe,    

b) wolne od wszelkich wad i uszkodzeń,    

c) bez wcześniejszej eksploatacji,   

d) Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot zamówienia uwzględniając wymogi BHP oraz 

wymogi Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obowiązujące w Elewatorze Malbork. 

4.2. Zakres prac dla Wykonawcy: 

a) demontaż istniejącego układu, 

b) zakup, dostarczenie i montaż  przedmiotu zamówienia,    

c) wykonanie prac z zachowaniem staranności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,  
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d) wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi przy użyciu własnych materiałów i narzędzi 

niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.  

 

4.3. Zakres wymagań dla Zamawiającego:   

a) przekazanie terenu (miejsca) pod realizację przedmiotu zamówienia w terminie siedmiu (7) dni od 

dnia podpisania Umowy,  

b) Zamawiający zobowiązany jest do zapoznania Wykonawcy z treścią Instrukcji Bezpieczeństwa 

Pożarowego obowiązującej w Elewatorze Malbork - ELEWARR O/Malbork,    

c) udostępnienie Wykonawcy miejsca poboru energii elektrycznej, niezbędnej w zakresie realizacji 

przedmiotu zamówienia,   

d) udostępnienie Wykonawcy pomieszczenia magazynowego, niezbędnego w zakresie realizacji 

przedmiotu zamówienia,   

e) Zamawiający wyznaczy osobę upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą.   

  

5. Miejsce i termin realizacji: 

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Malbork ul. Daleka 72, 82-200 Malbork  
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 30.12.2022r.   

 

6. Wizja lokalna 

Zamawiający przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej w celu dokonania własnych pomiarów                                       

i wymiarowania przez Wykonawcę oraz prawidłowego, zgodnego ze stanem rzeczywistym oszacowania 

ceny za cały przedmiot  zamówienia. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w wizji lokalnej należy kierować na 

adres e-mail: malbork@elewarr.com.pl (z dopiskiem „WIZJA LOKALNA”) wraz z podaniem danych 

osobowych, tj. imię i nazwisko, nazwa i adres Wykonawcy oraz nr telefonu kontaktowego.   

 

7. Warunki udziału w postępowaniu: 

O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym- Zamawiający nie precyzuje warunku 
udziału w tym zakresie;   

1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to                               
z odrębnych przepisów - Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w tym zakresie; 

1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w tym zakresie;  
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w tym zakresie.  
 

8. Wymagane od Wykonawców oświadczenia oraz dokumenty: 

8.1. Ofertę wraz z oświadczeniem dotyczącym spełnienia warunków w postępowaniu na załączonym do 

Zapytania ofertowego druku - Załącznik nr 1. 

8.2.  Aktualny odpis  z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

       Działalności Gospodarczej sporządzony nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. 

  

Wszystkie dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z 

oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. 

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie np. 

brak potwierdzenia kopii przez uprawnione osoby do reprezentacji wykonawcy, spowoduje odrzucenie 

oferty. 

 

9. Wymagania dotyczące oferty: 

Oferta musi być sporządzona w języku polskim na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 

nr 2 do Zapytania ofertowego i złożona zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu.  Musi 

być czytelna i odpowiadać treści zapytania ofertowego. Oferta powinna zawierać cenę netto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia (plus podatek VAT) wyrażoną w PLN oraz nazwę i adres siedziby wykonawcy. W 

zaoferowanej cenie należy ująć wszystkie przewidywane koszty związane z realizacją zamówienia 

naliczone zgodnie z obowiązującymi na dzień składania ofert przepisami oraz wszystkie koszty wynikające 
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z zapisów Formularza, bez których realizacja przedmiotu zamówienia byłaby niemożliwa. Nie dopuszcza 

się w Zapytaniu możliwości składania ofert częściowych, tzn. oferujących realizacje jedynie części 

przedmiotu zamówienia oraz składania więcej niż jednej oferty przez jednego wykonawcę. Oferty takie nie 

będą rozpatrywane. 

 

10. Sposób i termin składania ofert: 

Ofertę należy złożyć listownie (data wpływu oferty) lub  osobiście w siedzibie ELEWARR Sp. z o.o.  Oddział 

Spółki w Malborku, 82 – 200 Malbork, ul. Daleka 72.  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę 

należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na Dostosowanie układu pomiarowo-

rozliczeniowego pośredniego do IREiSD ENERGA OPERATOR SA przez Elewarr Sp. z o.o.                               

ul. Daleka 70, 82-200 Malbork -  nie otwierać przed: 21.10.2022 godz. 1300 ”. Na kopercie poza 

dopiskiem jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. Termin składania ofert upływa dnia 

21.10.2022 do godz. 1200. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania. 

 

11. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.10.2022 o godzinie 1300  w siedz. Oddziału Spółki w Malborku, ul. Daleka 72. 

 

12. Kryterium oceny ofert: 

10.1. Oferty oceniane będą wg kryterium najniższej ceny. Waga oceny: 100% cena.  

10.2. Sposób obliczania wartości punktowej oferty. 

Oceny oferty dokonuje Komisja. 

Wartość punktowa kryterium – „Cena brutto” (C) jest wyliczana wg wzoru: 

=
 C

 C

OB

NC

100 

 

C – ilość punktów przyznanych ofercie   

CN – najniższa zaoferowana cena   

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej   

 

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oferta w kryterium oceny ofert jakim jest Cena brutto 

wynosi – 100 pkt. 

  

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.  

Zamawiający w zakresie udzielania zamówień nie podlega obowiązkowi stosowania Ustawy z dnia                              

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129 ze zm.), a uczestnikom 

postępowania nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przywołanej ustawie. 

 

14. Płatność za zamówienie zostanie zrealizowana w następujący sposób: 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, po dokonaniu 

odbioru przedmiotu zamówienia na podstawie wystawionej faktury VAT, protokołu odbioru podpisanego 

przez obie strony w ciągu 14 dni od daty otrzymania tych dokumentów przez Zamawiającego na rachunek 

bankowy Wykonawcy. 

 

15. Termin związania ofertą: 

30 dni od upływu terminu składania ofert.  

 

 

 

 

 

Wszelkich informacji związanych z przedmiotem zamówienia udziela: 



Kierownik Elewatora Malbork: 

Adam Krupa tel. 607 559 415, e-mail: akrupa@elewarr.com.pl  

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia, 

Załącznik nr 2 – Druk oferty 

Załącznik nr 3 – Obowiązek informacyjny RODO 
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