Zapytanie ofertowe
nr 1/2022/MAZOWSZE z dnia 7.03.2022 r.

ZAMAWIAJĄCY:
Wibar-Instalacje sp. z o.o. sp.j.
ul. Bernardyńska 23/62
02-904 Warszawa
Termin składania ofert: 14.03.2022 r.
Miejsce i sposób składania ofert:
Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
agnieszka.moskal.kancelaria@amkradcaprawny.com, w tytule wiadomości wskazując: „Zapytanie
ofertowe nr 1/2022/MAZOWSZE”.
Osoba do kontaktu: Agnieszka Moskal-Klimaszewska, tel. 604 161 984,
e-mail: agnieszka.moskal.kancelaria@amkradcaprawny.com
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
1) cz. 1 - ogniw do budowy magazynu litowo-jonowego o pojemności ok. 50kWh,
2) cz. 2 - ogniw do budowy magazynu kwasowo-ołowiowego o pojemności ok. 100kWh,
3) cz. 3 - ogniw do budowy magazynu superkondensatorowego o pojemności ok. 300Wh
wg poniższej specyfikacji.
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: mazowieckie; powiat: Warszawa; gmina: Włochy; ul. Janiszowska 14.
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Wybór Dostawcy: ogniw do budowy magazynu litowo-jonowego, ogniw do budowy magazynu
kwasowo-ołowiowego oraz ogniw do budowy magazynu superkondensatorowego.
Projekt jest realizowany w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu „SIMES – Inteligentny
modułowy system bloków przekształcania energii dla mikrosieci prądu stałego z jednostkami
wytwarzania (OZE) i magazynowania energii” realizowanego w ramach konkursu „Ścieżka dla
Mazowsza”; nr Umowy MAZOWSZE/0111/19-00.
Przedmiot zamówienia
Kod CPV: 31422000-0 (Zestawy baterii)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
Cz. 1. Ogniw do budowy magazynu litowo-jonowego o pojemności ok. 50kWh o następujących
parametrach minimalnych:
(1) Napięcie pakietu: nie mniejsze niż 380 V i nie większe niż 500 V,
(2) Pojemność nominalna nie mniejsza niż 45 kWh i nie większa niż 55 kWh,
(3) Dopuszczalny prąd ładowania: min. 1C,
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(4) Maksymalna głębokość rozładowania DoD [%]: min. 70%,
(5) Liczba cykli: min. 2000 cykli.

Cz. 2. Ogniwa do budowy Magazynu kwasowo-ołowiowego o pojemności ok. 100kWh
o następujących parametrach minimalnych:
(1) Napięcie pakietu: nie mniejsze niż 380 i nie większe niż 500V,
(2) Pojemność nominalna nie mniejsza niż 90 kWh i nie większa niż 110 kWh,
(3) Dopuszczalny prąd ładowania: min. 0,2 C,
(4) Maksymalna głębokość rozładowania DoD [%]: min. 30%,
(5) Liczba cykli: min. 1000 cykli.
Cz. 3. Ogniwa do budowy Magazynu superkondensatorowego o pojemności ok. 300Wh
o następujących parametrach minimalnych:
(1) Napięcie ogniwa 2,7V,
(2) Pojemność nominalna ogniwa 3000F,
(3) Maksymalny prąd: 2396A,
(4) Rezystancja ogniwa: 23mΩ,
(5) Liczba ogniw 100 szt.
Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych – minimalny zakres oferty powinien
objąć cz. 1, albo cz. 2, albo cz. 3 Przedmiotu zamówienia. Oferent może złożyć ofertę na jedną, dwie
lub trzy (wszystkie) części Przedmiotu zamówienia.
Termin dostawy – nie później niż 3 miesiące od dnia zawarcia umowy z wybranym Dostawcą.
Gwarancja – zgodnie z art. 577 § 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tj. dwa lata
licząc od dnia, kiedy rzecz została wydana Zamawiającemu.
Harmonogram realizacji zamówienia
Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania
ofert.
Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty
potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu
1. Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia.
2. Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności
na:
1) pozostawanie z Zamawiającym w relacji jednostki zależnej, współzależnej lub dominującej
w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U.
z 2019 r. poz. 351);
2) pozostawanie z Zamawiającym lub członkami organów Beneficjenta w takim stosunku
faktycznym, lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do
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bezstronności w wyborze dostawcy towaru, lub usługi, w szczególności pozostającym
w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa, lub powinowactwa do drugiego stopnia
włącznie, stosunku przysposobienia, opieki, lub kurateli, także poprzez członkostwo
w organach Wykonawcy;

3) pozostawanie z Zamawiającym w relacji podmiotów powiązanych lub partnerskich
w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu
art. 107 i 108 Traktatu;
4) pozostawanie z Zamawiającym w relacji podmiotów powiązanych osobowo w rozumieniu
ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U.
z 2018 r. poz. 2174).
3. Wykonawca musi posiadać potencjał techniczny zapewniający terminowe i zgodne
z wymaganiami wykonanie zamówienia.
4. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do należytego wykonania
zamówienia.
5. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na wzorze określonym
w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego.
Przygotowanie oraz sposób złożenia oferty
Ofertę należy sporządzić na Szczegółowym formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do Zapytania
ofertowego).
Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę. Do oferty należy dołączyć: Oświadczenie Oferenta
(Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).
Oferta jest przygotowana i składana na koszt Wykonawcy.
Zamawiający dopuszcza podanie ceny oferty w PLN, EUR lub USD. W przypadku podania ceny w EUR
lub USD dla celów porównania ofert zostanie ona przeliczona na PLN według średniego kursu NBP,
wynikającego z Tabeli nr 045/A/NBP/2022 z dnia opublikowania Zapytania ofertowego,
tj. 7.03.2022 r.:
Nazwa waluty

Kod waluty Kurs średni

dolar amerykański

1 USD

4,5722

euro

1 EUR

4,9647

Rozliczenie z wybranym Dostawcą nastąpi w walucie podanej w złożonej przez niego ofercie.
Zamawiający przewiduje możliwość zadawania przez Oferentów pytań odnośnie do pełnego zakresu
ogłoszenia o zamówieniu. Pytania należy składać, przesyłając je na adres mailowy:
agnieszka.moskal.kancelaria@amkradcaprawny.com
Treść pytań oraz odpowiedzi będzie upubliczniana przez Zamawiającego na stronie internetowej
Zamawiającego w zakładce dotyczącej Zapytania ofertowego nr 1/2022/MAZOWSZE.
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Ocena ofert
Oferty będą oceniane odrębnie dla każdej z części Przedmiotu zamówienia, według kryterium –
cena netto (kolumna „RAZEM” w Formularzu ofertowym – wzór Formularza ofertowego stanowi
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego), według wzoru:
𝐏𝟏 =

𝐂𝐍
× [𝟏𝟎𝟎]
𝐂𝐎𝐁

gdzie poszczególne symbole oznaczają:
P1 – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną cenę
CN – najniższa zaoferowana cena w postępowaniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
Możliwa do uzyskania punktacja w tym kryterium wynosi 100 pkt.
Wygrywa oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
Dodatkowe informacje
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków określonych w niniejszym Zapytaniu
ofertowym. W takim przypadku Zamawiający może oznaczyć inny termin składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia (zamknięcia) postępowania o udzielenie zamówienia
bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, na każdym jego etapie, bez uprzedniego
informowania Wykonawców oraz bez podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania.
Zamawiający przewiduje sytuację, w której postępowanie nie zostanie rozstrzygnięte w ramach
jednej lub dwóch części, a rozstrzygnięte w pozostałej/pozostałych częściach.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania w zakresie udzielenia zamówienia dodatkowego wybranemu Dostawcy w zakresie: nie
więcej niż 20% ogniw do budowy magazynów litowo-jonowych spełniających warunki opisane
w Zapytaniu ofertowym, lub nie więcej niż 20% ogniw do budowy magazynów kwasowo-ołowiowych
spełniających warunki opisane w Zapytaniu ofertowym, lub nie więcej niż 20% ogniw do budowy
magazynów superkondensatorowych spełniających warunki opisane w Zapytaniu ofertowym. Zmiana
zostanie wprowadzona w umowie w przypadkach, w których wyniki prac B+R, w tym testy wskazywać
będą na konieczność zwiększenia ilości magazynów, lub jeśli w trakcie testów ulegną one awarii.
W przypadku braków formalnych oferty podlega ona jednokrotnemu uzupełnieniu przez Dostawcę
na wezwanie Zamawiającego. Nieuzupełnienie oferty w zakresie wskazanym przez Zamawiającego
lub w wyznaczonym przez niego terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postępowania środków odwoławczych
od rozstrzygnięcia Zamawiającego, podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie
zamówienia.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Szczegółowy formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Oferenta
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