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Uczestnicy postępowania prowadzonego  
w trybie – ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/04/2019/JJ 

Zainteresowani złożeniem oferty  
w postępowaniu o nr 01/04/2019/JJ 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie – ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/04/2019/JJ 
(przedmiotem którego jest wybór generalnego wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji: 
dostawa magazynów energii do czterech elektrowni wiatrowych wraz ze zintegrowanymi 
magazynami energii, z przyłączeniem do sieci SN oraz wytworzenia, dostawy, montażu, 
przekazania do użytkowania i serwisu czterech synchronicznych elektrowni wiatrowych, 
budowy infrastruktury pod cztery elektrownie wiatrowe i magazyny energii 

 

INFORMACJA  
O ZMIANIE KRYTERIÓW OCENY OFERT 

Szanowni Państwo,  

niniejszym informujemy, że zmianie uległa treść Ogłoszenia o przetargu oraz SIWZ w zakresie kryteriów oceny 
ofert:  

Pkt. 17 SIWZ: Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie suma punktów dla badanej oferty przyznanych z 
poszczególnych kryteriów z uwzględnieniem wag procentowych według poniższych zasad. 

17.1. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów: 
 

17.1.1. W przypadku złożenia zamówienia na całość przedmiotu zamówienia: 

Kryterium nr 1 - Cena netto w walucie PLN zakupu (tj. generalne wykonawstwo realizacji 
inwestycji wraz z kosztami dostawy magazynów energii do 4 (czterech) synchronicznych 
elektrowni wiatrowych wraz ze zintegrowanymi magazynami energii, z przyłączem do sieci 
SN, wytworzeniem, dostawą, montażem, przekazaniem do użytkowania i serwisem 
synchronicznych 4 (czterech) elektrowni wiatrowych, pracami budowlanymi zw. z budową 
infrastruktury do 4 (czterech) elektrowni wiatrowych): 

Oferta z najniższą ceną zakupu otrzymuje 60 (sześćdziesiąt) punktów. Pozostałym ofertom 
zostaną przyznane punkty według następującej kalkulacji: 

najniższa cena z postępowania 
przetargowego 

    

________________________________ x 60 = liczba punktów 

cena wskazana w ocenianej ofercie 
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Kryterium nr 2 - Roczna Produkcja Energii Elektrycznej netto P50 (ANEP): 

Ofercie z najwyższą Roczną Produkcją Energii Elektrycznej netto P50 (ANEP) zostanie przyznane 
10 (dziesięć) punktów. Pozostałym ofertom zostaną przyznane punkty według następującej 
kalkulacji: 

ANEP rozpatrywanej oferty 
    

________________________________ x 10 = liczba punktów 

najwyższe ANEP z postępowania 
przetargowego 

    

Kryterium nr 3 – koszt pełnego serwisowania po upływie okresu gwarancyjnego do 15 
(piętnastego) roku od dnia odebrania elektrowni wiatrowych i magazynów energii: 

Oferta przedstawiająca najniższą ofertowaną cenę z tytułu pełnych kosztów serwisu po upływie 
okresu gwarancyjnego do 15 (piętnastego) roku włącznie (liczonego od dnia odbioru elektrowni oraz 
poszczególnych magazynów energii) zostanie oceniona na 10 (dziesięć) punktów. Pozostałe oferty 
zostaną ocenione zgodnie z poniższym wzorem: 

najniższa cena serwisu  
z postępowania przetargowego 

    

________________________________ x 10 = liczba punktów 

cena wskazana w ocenianej ofercie 
    

 
Kryterium nr 4 – Pojemność magazynów energii: 

Oferta przedstawiająca najwyższą pojemność magazynu zostanie oceniona na 10 (dziesięć) 
punktów. Pozostałe oferty zostaną ocenione zgodnie z poniższym wzorem: 

pojemność wskazana w ocenianej ofercie 
    

________________________________ x 10 = liczba punktów 

najwyższa pojemność znamionowa 
pojedynczego magazynu energii z 

postępowania przetargowego  

    

 
    

Kryterium nr 5 – Termin realizacji zamówienia: 

Oferta przedstawiająca najkrótszy termin realizacji przedmiotu zamówienia – zapytania ofertowego, 
zostanie oceniona na 10 (dziesięć) punktów. Pozostałe oferty zostaną ocenione zgodnie z poniższym 
wzorem: 

najkorzystniejszy termin  

(liczba w dniach) 

    

________________________________ x 10 = liczba punktów 

termin wskazana w ocenianej ofercie 
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(liczba w dniach) 

17.1.2. W przypadku złożenia zamówienia częściowego na dostawę magazynów energii: 

Kryterium nr 1 - Cena netto w walucie PLN zakupu (tj. dostawa magazynów energii do 4 
elektrowni wiatrowych wraz ze zintegrowanymi magazynami energii, z przyłączem do sieci 
SN): 

Oferta częściowa z najniższą ceną zakupu otrzymuje 60 (sześćdziesiąt) punktów. Pozostałym 
ofertom zostaną przyznane punkty według następującej kalkulacji: 

najniższa cena z postępowania 
przetargowego 

    

________________________________ x 60 = liczba punktów 

cena wskazana w ocenianej ofercie 
    

Kryterium nr 2 – Pojemność znamionowa pojedynczego magazynu energii: 

Oferta częściowa z największą pojemnością znamionową pojedynczego magazynu energii 
otrzymuje 10 (dziesięć) punktów. Pozostałym ofertom zostaną przyznane punkty według 
następującej klasyfikacji: 

pojemność wskazana  
w ocenianej ofercie  

    

________________________________ x 10 = liczba punktów 

najwyższa pojemność znamionowa 
pojedynczego magazynu energii  
 z postępowania przetargowego 

    

Kryterium nr 3 – moc inwertera magazynu energii: 

Oferta częściowa z największą mocą inwertera energii otrzymuje 10 (dziesięć) punktów. Pozostałym 
ofertom zostaną przyznane punkty według następującej klasyfikacji: 

moc inwertera energii  
w ocenianej ofercie 

    

________________________________ x 10 = liczba punktów 

największa moc inwertera energii  
z postępowania przetargowego 

    

Kryterium nr 4 – koszt pełnego serwisowania po upływie okresu gwarancyjnego do 15 
(piętnastego) rok od dnia odebrania magazynów energii: 

Oferta częściowa przedstawiająca najniższą ofertowaną cenę z tytułu pełnych kosztów serwisu po 
upływie okresu gwarancyjnego do 15 (piętnastego) roku włącznie (liczonego od dnia odbioru 
poszczególnych magazynów energii) zostanie oceniona na 15 (piętnaście) punktów. Pozostałe oferty 
zostaną ocenione zgodnie z poniższym wzorem: 
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najniższa cena serwisu  
z postępowania przetargowego 

    

________________________________ x 15 = liczba punktów 

cena wskazana w ocenianej ofercie 
    

Kryterium nr 5 – zdolność generowania mocy biernej w trybie ładowania/ rozładowania: 

Oferta częściowa z największą zdolnością generowania mocy biernej w trybie ładowania/ 
rozładowania otrzymuje 5 (pięć) punktów. Pozostałym ofertom zostaną przyznane punkty według 
następującej klasyfikacji: 

zdolność generowania mocy biernej w 
trybie ładowania/ rozładowania w ocenianej 

ofercie  

    

________________________________ x 5 = liczba punktów 

największa zdolność generowania mocy 
biernej w trybie ładowania/ rozładowania 

    

17.1.3. W przypadku złożenia zamówienia częściowego na wytworzenie, dostawę, montaż, 
przekazanie do użytkowania i serwis 4 (czterech) elektrowni wiatrowych: 

Kryterium nr 1 - Cena netto w walucie PLN zakupu (tj. wytworzenie, dostawa, montaż, 
przekazanie do użytkowania i serwisem synchronicznych 4 elektrowni wiatrowych): 

Oferta częściowa z najniższą ceną zakupu otrzymuje 60 (sześćdziesiąt) punktów. Pozostałym 
ofertom zostaną przyznane punkty według następującej kalkulacji: 

najniższa cena z postępowania 
przetargowego 

    

________________________________ x 60 = liczba punktów 

cena wskazana w ocenianej ofercie 
    

Kryterium nr 2– Roczna Produkcja Energii Elektrycznej netto P50 (ANEP): 

Ofercie częściowej z najwyższą Roczną Produkcją Energii Elektrycznej netto P50 (ANEP) zostanie 
przyznane 15 (piętnaście) punktów. Pozostałym ofertom zostaną przyznane punkty według 
następującej kalkulacji: 

ANEP rozpatrywanej oferty 
    

________________________________ x 15 = liczba punktów 

najwyższe ANEP z postępowania 
przetargowego 

    

Kryterium nr 3 - koszt pełnego serwisowania po upływie okresu gwarancyjnego do 15 
(piętnastego) rok od dnia odebrania elektrowni wiatrowych: 

Oferta częściowa przedstawiająca najniższą ofertowaną cenę z tytułu pełnych kosztów serwisu po 
upływie okresu gwarancyjnego do 15 (piętnastego) roku włącznie (liczonego od dnia odbioru 
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elektrowni) zostanie oceniona na 5 (pięć) punktów. Pozostałe oferty zostaną ocenione zgodnie z 
poniższym wzorem: 

najniższa cena serwisu  
z postępowania przetargowego 

    

________________________________ x 5 = liczba punktów 

cena wskazana w ocenianej ofercie 
    

Kryterium nr 4 – moc elektrowni: 

Ofercie częściowej uwzględniającej moc znamionową elektrowni, zostanie przyznanych 20 
(dwadzieścia) punktów. Pozostały ofertom zostaną przyznane punkty według obliczenia: 

moc znamionowa elektrowni wskazana w 
ocenianej ofercie 

    

________________________________ x 20 = liczba punktów 

największa moc znamionowa elektrowni  
    

17.1.4. W przypadku złożenia zamówienia częściowego na budowę infrastruktury pod cztery 
elektrownie wiatrowe oraz magazyny energii: 

Kryterium nr 1 - Cena netto w walucie PLN: 

Oferta częściowa z najniższą ceną zakupu otrzymuje 90 (dziewięćdziesiąt) punktów. Pozostałym 
ofertom zostaną przyznane punkty według następującej kalkulacji: 

najniższa cena z postępowania 
przetargowego 

    

________________________________ x 90 = liczba punktów 

cena wskazana w ocenianej ofercie 
    

Kryterium nr 2– Terminy zapłaty: 

Oferta częściowa z najkorzystniejszymi terminami płatności. Pozostałym ofertom zostaną 
przyznane punkty według następującej kalkulacji: 

 termin płatności w rozpatrywanej ofercie 
    

________________________________ x 10 = liczba punktów 

najdłuższy termin płatności z postępowania 
przetargowego 

    

Uwagi ogólne:  

W pierwszej kolejności następuje ocena ofert na realizację całego zamówienia.  

Suma wszystkich punktów zdobytych w postępowaniu jest sumą punktów uzyskanych w związku z oceną pod 
kątem każdego z tych kryteriów. Zamówienie zostanie rozstrzygnięte na korzyść tej oferty, która uzyska największą 
łączną liczbę punktów zgodnie z wzorami i sposobem obliczania podanym powyżej. 



 

Promet-Plast s.c. Elżbieta Jeżewska, Andrzej Jeżewski 

Gaj Oławski 21A, 55-200 Oława 

NIP: 9120001797 

tel. 71 757 23 37 

W trakcie procedury oceny ofert Zamawiającemu przysługuje prawo do zażądania wyjaśnień dotyczących 
zawartości oferty oraz załączonych dokumentów. 

Po zakończeniu procedury przetargowej i wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poinformuje bez 
zbędnych opóźnień wszystkich uczestników przetargu o rezultacie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. 

17.2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (PLN), 
dopuszcza się prowadzenie rozliczeń w walucie EURO. 

Pozostałe treści SIWZ pozostają niezmienione.  

 

Z wyrazami szacunku 

Andrzej Jeżewski 
PROMET-PLAST S.C. Elżbieta Jeżewska Andrzej Jeżewski 

 


