Suwałki, dn. 28.02.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2017
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”
z siedzibą w Suwałkach zaprasza do złożenia oferty cenowej
w związku z przygotowywanym wnioskiem o dofinansowanie projektu
w ramach konkursu numer RPPD.05.01.00-IŻ.00-20-001/17 ogłoszonego przez Zarząd
Województwa Podlaskiego w ramach RPO Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa V.
Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach
energii

I. Nazwa i adres zamawiającego:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”
ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki
NIP: 8442319599
REGON: 200318948
II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na opracowaniu Programu
Funkcjonalno-Użytkowego dotyczącego budowy ok. 50 indywidualnych instalacji
fotowoltaicznych oraz ok. 40 kolektorów solarnych na potrzeby gospodarstw domowych na
budynkach położonych na terenie powiatu augustowskiego. Zamawiający wymaga, aby
opracowanie było kompletnym materiałem w zakresie wytycznych do projektowania na
podstawie, którego Zamawiający będzie mógł przeprowadzić postępowanie przetargowe na
zaprojektowanie i wykonanie przedmiotowego obiektu.
Zakres i forma Programu Funkcjonalno - Użytkowego musi być zgodna z warunkami
zawartymi w rozdziale nr 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U.
nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), oraz zgodna z dokumentacją konkursową.
W zakres wykonania Programu Funkcjonalno - Użytkowego wchodzi również
przeprowadzenie analizy sytuacyjno-technicznej tych budynków pod kątem możliwości
technicznych planowanych instalacji. Analiza sytuacyjno – techniczna powinna obejmować
wizytę w miejscu lokalizacji instalacji i zweryfikowanie oraz uzupełnienie danych
wynikających z ankiet złożonych przez uczestników projektu. Wykonawca analizy otrzyma
kopie ankiet wraz z listą adresową uczestników projektu

III. Wymagania związane z wykonaniem:
1. Kryterium, którym będzie kierować się Zamawiający przy wyborze oferty: cena ofertowa –
100%.
2. Cena zamieszczona w ofercie powinna zawierać wszelkie koszty związane z
wykonaniem usługi.
3. Usługa powinna zostać wykonana w terminie do 30 marca 2017 roku.
4. Program funkcjonalno-użytkowy należy wykonać w ilości 3 egzemplarzy w formie
papierowej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej.

IV. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:
Oferenci powinni posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w dziedzinie odnawialnych
źródeł energii i/lub przygotowania projektów oraz dysponować odpowiednim potencjałem
ludzkim i technicznym pozwalającym na właściwe wykonanie zamówienia. Wymagane jest
wykazanie realizacji co najmniej jednego zamówienia w wyżej wymienionej dziedzinie.
Oferty mogą składać zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy na równych prawach.
V. Miejsce i sposób składania ofert:
Oferty należy składać na formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego):
1) osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze SuwalskoAugustowskie”, ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki
2) pocztą (listem poleconym) lub kurierem na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”, ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki
3) pocztą elektroniczną na adres: biuro@lgr-pojezierze.eu
VI. Termin składania ofert:
1. Oferty należy składać do dnia 07 marca 2017 roku.
2. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Leszek Żukowski, tel. 87 565 53 89,
wew. 13, e-mail: leszek.zukowski@lgr-pojezierze.eu
3. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową decyduje data wpływu oferty do
siedziby zamawiającego
4. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem
strony internetowej znajdującej się pod adresem www.lgr-pojezierze.eu

