ZAPROSZENIE
Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej Transfer ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie
zadania polegającego na dostawie wraz z instruktażem lub instalacją mierników zużycia energii
elektrycznej do 31 małych i średnich firm uczestniczących w projekcie pt. Trzy kampanie integrujące
przedsiębiorstwa sektora MSP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska
realizowanego w ramach Programu Life+, numer projektu: LIFE12 INF/PL/000009.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozszerzenia zakresu o dostawę mierników do kolejnych firm,
co byłoby przedmiotem dodatkowego zamówienia.
Celem projektu jest wprowadzanie zmian proekologicznych w sektorze MSP.
Jako cele szczegółowe przyjęto:
1. Zmniejszyć zużycie wybranych zasobów o 10% w 100 firmach dzięki wdrożeniu systemu
monitorowania i niezbędnych zmian organizacyjno-technologicznych.
2. Zmienić podejście do wykorzystania zasobów wśród 1000 pracowników z 500 przedsiębiorstw
poprzez analizę i generowanie pomysłów poprawy efektywności wykorzystania zasobów podczas
pracy nad min. 125 pomysłami poprawy efektywności wykorzystania zasobów w swoich firmach.
3. Poprawić świadomość potrzeby działań firm na rzecz zrównoważonego korzystania z zasobów
poprzez przekazanie 3000 przedsiębiorców pakietu informacji o korzyściach ekonomicznych i
środowiskowych, powstałych w wyniku oszczędności zasobów
4. Kształtować przyjazne wykorzystaniu zasobów postawy w społeczeństwie poprzez dotarcie do
10.000 firm i osób prywatnych z informacją o możliwości wpływu jednostki na zmniejszenie zużycia
zasobów.
5. Kształtować przyjazne wykorzystaniu zasobów podejście administracji poprzez wypracowanie 3
rekomendacji dla resortów rządowych i samorządowych.
I. OPIS PRZEDMIOTU ZADANIA:
Zadaniem Wykonawcy jest dostawa wraz z instruktażem mierników zużycia energii elektrycznej (LED
GEO Esamble, UNI-TUT231, Vilcraft Energy Check 3000, 4-KEW6305 i inne o podobnej
funkcjonalności) do 31 małych i średnich firm wskazanych przez Zamawiającego. Wykaz
miejscowości, w których zlokalizowane są firmy, do których należy dostarczyć mierniki podano w
załączniku nr 1 do niniejszego konkursu.
W ramach zadania Wykonawca jest zobowiązany do:
1. dostarczenia do małych i średnich firm wskazanych przez Zamawiającego mierników
pobranych z siedziby Zamawiającego znajdującej się w Warszawie;
2. udzielenia
informacji, instrukcji lub zainstalowania mierników wybranegych przez
poszczególnych przedsiębiorców;
3. Przekazanie każdego miernika musi być potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru
miernika przez osobę upoważnioną do reprezentowania danej firmy;
4. Protokoły, o których mowa w pkt. 3 podlegają przekazaniu Zamawiającemu w terminie 3 dni
od zakończenia dostawy poszczególnych partii mierników.
Terminarz wykonania zadania:
Dostawa mierników powinna być zrealizowana przez Wykonawcę w styczniu 2016r.
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II. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O zlecenie wykonania usługi opisanej w pkt. I niniejszego zaproszenia może ubiegać się Oferent,
który spełnia następujące warunki:
 Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia,
 Jego sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwala na realizacje zamówienia,
 Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie
spełnia na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach , o których mowa w
pkt. II.
2. Oferty oceniane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów:


cena 100%

III. INFORMACJE I DOKUMENTY, KTÓRE POWINNA ZAWIERAĆ OFERTA W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA WARUNKOW W KONKURSIE OFERT
Oferta powinna zawierać:





Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2,
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia z konkursu wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem składania ofert (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).
Oświadczenie dot. sytuacji technicznej, finansowej oraz ekonomicznej Oferenta
przygotowane wg. podanego w załączniku do niniejszego zaproszenia. Wzór oświadczenia
podano w załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia.

IV. TERMINY I SPOSÓB ZGŁASZANIA OFERT
Termin składania ofert
do dnia
Termin ogłoszenia wyników konkursu do dnia

5.01.2016.
7.01.2016r.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim w sposób trwały i czytelny.
Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być podpisana przez osoby
upoważnione do reprezentowania Oferenta.
Prosimy o przesłanie ofert drogą elektroniczną na nw. adres:
mrejnik@s-transfer.home.pl
W tytule maila należy podać „konkurs-mierniki”
V. Istotne postanowienia przyszłej umowy
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający ma prawo do
naliczenia następujących kar umownych:
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1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% ceny brutto przedmiotu
umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu zamówienia.
2) w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy z
winy Wykonawcy. Przyczynami odstąpienia od umowy, za które odpowiada Wykonawca są w
szczególności:
a) stwierdzenie przez Zamawiającego wady fizycznej lub prawnej przedmiotu umowy,
b) zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczająca 30 dni.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kary umownej bezpośrednio przy zapłacie faktury
VAT dotyczącej realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar
umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do
wartości powstałej szkody.

Pytania dot. niniejszego zaproszenia proszę kierować na adres: mrejnik@s-transfer.home.pl
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