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RIiOŚ.2710.11.2022 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ W ZŁOTYCH 

RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 130 000 ZŁOTYCH NETTO NA ZADANIE PN. 

 

„Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych w miejscowości 

Stanisławów” 

 

I. Zamawiający 

Gmina Stanisławów 

ul. Rynek 32 

05-304 Stanisławów 

tel./fax: (25) 757 58 58/ (25) 757 58 57, REGON: 711582434, NIP: 822-214-71-56 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów 

elektrycznych w miejscowości Stanisławów” na terenie działki o nr ew. 2388. Zamawiający 

wymaga, aby w ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zrealizował następujące 

czynności: 

1) Wykonanie projektu posadowienia stacji ładowania pojazdów w wyznaczonym przez 

Inwestora miejscu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami potrzebnymi do wybudowania 

stacji, 

2) Przygotowanie stanowisk dla samochodów (kostka), odpowiednie ich oznakowanie 

pionowe i poziome. 

3) Dostawa, montaż i uruchomienie stacji ładowania pojazdów o mocy 50kW z 3 wtykami 

dostosowanymi do różnych modeli samochodów: 

a) Szybkie ładowanie prądem stałym DC: 2 wtyki: CCS i CHAdeMO, 

b) Ładowanie prądem przemiennym AC: 1wtyczka 

wraz z oprogramowaniem i aplikacją do zarządzania płatnościami i świadczeniem 

usługi operatora na oferowany okres gwarancji,  

4) Odbiór stacji przez upoważnione do tego służby, 

5) Oddanie gotowej stacji ładowania pojazdów do użytkowania Inwestorowi, 

6) Przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zasad korzystania ze stacji ładowania. 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu pisemnej instrukcji 

eksploatacji stacji sporządzonej w języku polskim.  

7) Przekazanie Zamawiającemu pełnej dokumentacji technicznej DTR wraz instrukcją 

eksploatowania i serwisowania. 

8) Wymagany minimalny okres gwarancji: 24 m-ce od dnia podpisania protokołu odbioru 

robót przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

UWAGA: 

Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym. W celu 

prawidłowego przygotowania oferty zaleca się przeprowadzenie przez oferentów wizji 

lokalnej. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.  

 

III. Termin realizacji zadania: 24 październik 2022r.  

 



IV. Warunki udziału w postępowaniu: 

 

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie później niż na dzień składania ofert 

wykażą, że spełniają warunki: 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętej 

przedmiotem zamówienia, 

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie: 

- dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe 

wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

 

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej 

działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 57 Ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty i 

oświadczenia: 

1) Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 

2) Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawców o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu i oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia. 

3) Załącznik nr 3 – parafowany wzór umowy + klauzula informacyjna do umowy 

 

VI.  Miejsce i termin złożenia oferty: 

1. Ofertę należy złożyć w terminie do 21 lipca 2022r. do godz. 12:00: 

a) w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Stanisławów, ul. Rynek 32, 05-304 

Stanisławów, 

b) w formie elektronicznej na adres: inwestycje@stanislawow.pl 

z dopiskiem „Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych w 

miejscowości Stanisławów”. 

 

2. Oferta i załączniki muszą być sporządzone w języku polskim. 

3. W przypadku gdy Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę odmówi podpisania 

umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania umowy z Oferentem, 

którego oferta będzie następna w kolejności pod względem korzyści dla Gminy 

Stanisławów.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez 

uzasadnienia.  

5. Zamawiający zastrzega, że w toku sprawdzenia dokumentów, w przypadkach tego 

wymagających, będzie miał prawo żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych dokumentów i treści oferty, a także miał prawo wezwać do uzupełnienia 

wymaganych dokumentów, w terminie określonym przez Zamawiającego. 

6. Informacja z otwarcia ofert oraz zawiadomienie o wyborze oferty zostanie 

opublikowane na stronie BIP Gminy Stanisławów. 

 

VII. Kryteria oceny ofert: 

 

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

a) Cena 100% 

mailto:inwestycje@stanislawow.pl


b) Ocenie podlega cena brutto 

c) Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru: 

 

𝐶 =
𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑜
× 100% 

 

Gdzie: 

1% - 1 punkt 

C – ilość punktów oferty ocenianej, 

Cmin – cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu, 

Co – cena oferty ocenianej 

 

2. W przypadku złożenia przez Oferentów ofert o takiej samej cenie Zamawiający wezwie 

tych Oferentów do złożenia, w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert 

dodatkowych. 

3. Oferenci poproszeni o złożenie ofert dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych 

niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

4. Zamawiający może nie rozstrzygnąć postępowania lub zmniejszyć zakres zamówienia, 

jeżeli cena oferty uznanej za najkorzystniejszą przewyższy kwotę jaką Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

VIII. Opis sposobu obliczania ceny: 

 

Cena oferty będzie obliczana jako całkowita cena brutto (musi zawierać obowiązujący podatek 

od towarów i usług). Cena będzie uwzględniać wszystkie zobowiązania i koszty związane z 

wykonaniem i przekazaniem do użytkowania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu. 

Ewentualne zniżki, upusty, rabaty muszą być zawarte w ostatecznej cenie oferty. Cena oferty 

ma zostać wyrażona liczbowo z dokładnością do 2 miejsc po przecinku 

 

IX. Termin podpisania umowy: 

 

Wykonawca zobowiązany będzie do podpisania umowy w terminie 7 dni od dnia wyboru 

oferty.  

 

X. Załączniki: 

 

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawców o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu i oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia. 

3. Załącznik nr 3 – Parafowany wzór umowy + klauzula informacyjna do umowy 

4. Załącznik nr 4 – mapa ze wskazaniem miejsca do usytuowania Stacji ładowania 

pojazdów elektrycznych. 

 

Wójt 

/-/ Kinga Anna Sosińska 

 

 


