Zapytanie ofertowe z dnia 09.12.2021 r.
Dotyczy:

Programowalny zasilacz DC z zaimplementowanymi
charakterystykami paneli fotowoltaicznych
kod CPV 31600000-2

w ramach Projektu:
Urządzenie o wysokiej sprawności pozwalające na magazynowanie
nadwyżek energii elektrycznych wygenerowanej w istniejącej instalacji
fotowoltaicznej z możliwością zdalnej komunikacji, dedykowane dla
gospodarstw domowych i rolnych.

Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i
prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”
PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020.
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1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zasilacz laboratoryjny dużej mocy z zaimplementowanymi
charakterystykami paneli fotowoltaicznych. Zasilacz musi cechować się co najmniej
parametrami wskazanymi poniżej:
● Zakres mocy: minimalnie 15 kW,
● Dostępny zakres napięcia wyjściowego: 0 - 1000 V,
● Możliwość łączenia szeregowego i równoległego z funkcją dzielenia prądu w trybie
Master/Slave (do 150 kW),
● Funkcja nastawy czasu narastania napięcia i natężenia prądu wyjściowego,
● Parametryzacja i nastawa zasilacza za pomocą np. klawiatury numerycznej lub
funkcyjnej lub obrotowej gałki,
● Czytelny wyświetlacz na obudowie urządzenia np. LED, VFD lub inne.
● Funkcja programowania sekwencji automatycznych,
● Ochrona nadnapięciowa OVP, ograniczenie prądowe, ochrona termiczna OTP,
● Interfejs analogowy oraz interfejsy komunikacyjne: min. jeden z wymienionych USB /
RS-232 / RS-485,
● Opcjonalne interfejsy komunikacyjne: GPIB / Ethernet,
● Możliwość zdalnego wyłączenia/włączenia wyjścia mocy,
● Symulowanie charakterystyk wyjściowych paneli słonecznych - możliwość edycji
charakterystyk I/U oraz testowania i monitorowania inwertera PV za pomocą
softpanelu.
Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy lub używany - pod warunkiem, że jest
w pełni sprawny technicznie oraz powinien być objęty co najmniej 12-miesięcznym okresem
gwarancyjnym. Przeglądy gwarancyjne według instrukcji producenta, o ile są wymagane bez dodatkowych opłat w okresie gwarancyjnym.
Oferta powinna zawierać cenę urządzenia wraz z wyodrębnionymi kosztami jego dostawy
do siedziby zamawiającego wraz ze wskazaniem czy oferent czy Zamawiający ponosi koszt i
ryzyko dostawy.
Za ofertę spełniająca wymogi uznaje się także ofertę, która zawiera równoważne
rozwiązanie w stosunku do parametrów wskazanych w powyższym opisie przedmiotu
zamówienia, przy czym to na oferencie spoczywa obowiązek wykazania spełnienia
wszystkich wymogów Zamawiającego.
2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą przedsiębiorcy, którzy złożą ważną ofertę.
2. Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert ważnych.
3. Oferta ważna musi spełniać następujące warunki:
a. Oferta winna być złożona w terminie wyznaczonym do składania ofert,
b. Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w języku polskim,
c. Minimalny okres związania ofertą powinien wynosić co najmniej 1 miesiąc od dnia jej
złożenia,
d. Wraz z przedmiotem zamówienia Oferent dostarczy aktualną w dniu sprzedaży
deklarację zgodności CE w języku polskim oraz instrukcję obsługi w języku polskim.
e. Wraz z ofertą powinien zostać złożony formularz ofertowy zgodnie z wzorem
stanowiącym
Załącznik
nr 1
oraz
Oświadczenie o
braku
powiązań
kapitałowych i osobowych zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2.
f. W przypadku składania oferty na urządzenie używane oferent zobowiązany jest wraz z
ofertą złożyć oświadczenie potwierdzające, że przedmiot zamówienia w ciągu 7
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poprzednich lat nie był współfinansowany ze środków UE lub dotacji z krajowych
środków publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3.
4. Oferent upoważnia Zamawiającego do sprawdzenia prawdziwości wszystkich danych
zawartych w ofercie.
5. Oferentów wobec których stwierdzi się, że dostarczone przez nich informacje istotne dla
prowadzonego postępowania są nieprawdziwe - wyklucza się z postępowania
konkursowego.
6. Termin dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego nie może
przekraczać 20 tygodni od momentu złożenia zamówienia.
3. KRYTERIA OCENY OFERT
Specyfikacja wymagań AC S.A. przedstawiona w opisie przedmiotu zamówienia musi być
spełniona w 100%.
Przy spełnieniu powyższego warunku kolejnym kryterium wyboru jest:
− Cena* – 75% (0 – 75 punktów), obliczane wg następującego wzoru:
KC – kryterium ceny
Cmin. – najniższa cena wśród rozpatrywanych ofert
Coferty – cena w aktualnie analizowanej ofercie
KC = Cmin. / Coferty x 75 pkt
*
Porównanie ceny ofert w walutach obcych zostanie dokonane po przeliczeniu ich na
walutę polską na podstawie średnich kursów walut obcych NBP (tabela A) z dnia
zakończenia terminu ofertowania.
− Atrakcyjność oferty 8% (0 – 8 punktów):
● okres gwarancji łącznie z przeglądami gwarancyjnymi według instrukcji
producenta bez dodatkowych opłat – 8% (0– 8pkt.) - punkty w ramach
przedmiotowego kryterium nie podlegają sumowaniu oraz są przyznawane wg
następującego schematu:
a. okres gwarancyjny co najmniej 18 miesięcy – 4% (0-4 pkt)
b. okres gwarancyjny co najmniej 24 miesięcy – 8% (0-8 pkt)
− Status urządzenia 17% (0 – 17 punktów):
● status urządzenia – 17% (0 – 17pkt.) - punkty w ramach przedmiotowego
kryterium nie podlegają sumowaniu oraz są przyznawane wg następującego
schematu::
a. urządzenie używane – 0% (0pkt)
b. urządzenie fabrycznie nowe – 17% (17pkt)
4. TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Termin składania ofert upływa 17.12.2021 r.
2. Oferty należy dostarczyć na adres AC Spółka Akcyjna, ul. 42 Pułku Piechoty 50,
15-181 Białystok lub e-mailem na adres krawczuk.l@ac.com.pl
3. Osoba kontaktowa w celu merytorycznego (technicznego) ustalenia szczegółów oferty
krawczuk.l@ac.com.pl
4. Wiążąca jest data wpływu oferty.
5. DODATKOWE INFORMACJE
1. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo
lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
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2.
3.

4.
5.

6.
7.

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Planowany termin podpisania umowy 2022-01.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru oferty, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,
w tym siły wyższej lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z nie
więcej niż z 3 najlepszymi oferentami.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych
ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od
wykonania umowy o realizację przedmiotu niniejszego zapytania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania w dowolnym momencie
bez podania przyczyny.
Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kc.
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia ………………………….

Formularz ofertowy
Przedmiot zamówienia: Programowalny zasilacz DC z zaimplementowanymi
charakterystykami paneli fotowoltaicznych (CPV 31600000-2)
ZAMAWIAJĄCY:
AC Spółka Akcyjna,
ul. 42 Pułku Piechoty 50,
15-181 Białystok

OFERENT/ WYKONAWCA:
Imię i nazwisko/ Nazwa firmy

Adres
NIP
Imię i nazwisko osoby do kontaktu
Adres e-mail
1. OFERTA
CENA NETTO OFERTY ………………….….…………………,
w tym koszt transportu do siedziby zamawiającego, jeżeli leży on po stronie Zamawiającego:
………………………..……1
TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY ……………………………………………(dd-mm-rrrr)
CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA2 ………………………………………
Poza cenowe kryteria oceny

TAK/ NIE /
WARTOŚĆ

Okres gwarancji łącznie z przeglądami gwarancyjnymi według
instrukcji producenta, o ile wymagane - bez dodatkowych opłat
Urządzenie fabrycznie nowe
Urządzenie używane w pełni sprawne technicznie

2.

Informacje
dodatkowe (pomoc w
uzupełnieniu)
Liczba pełnych
miesięcy objętych
gwarancją
TAK/NIE
TAK/NIE

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczamy(y), że:
1) Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego do niniejszego zamówienia.
2) Moja oferta spełnia wymogi Zamawiającego w całości.
3) Szczegółowe warunki oferty stanowi załącznik do niniejszego formularza.

……………………………….., dnia ………………..

……..…………………….
(podpis osoby upoważnionej)

1
2

Jeżeli zostanie wskazane „0”, przyjmuje się dostawę na koszt i ryzyko sprzedającego/oferenta
W tygodniach od momentu złożenia zamówienia
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego z dnia …………………….…….

………………………….
(miejscowość, data)

…………………………………………
……………………………………....…
………………………………………....
(Nazwa i adres/ pieczęć firmowa Oferenta)

AC Spółka Akcyjna,
ul. 42 Pułku Piechoty 50,
15-181 Białystok

Dotyczy:

Udzielenie zamówienia w ramach Projektu: „Urządzenie o wysokiej sprawności
pozwalające na magazynowanie nadwyżek energii elektrycznych
wygenerowanej w istniejącej instalacji fotowoltaicznej z możliwością zdalnej
komunikacji, dedykowane dla gospodarstw domowych i rolnych.”

OŚWIADCZENIE
o braku powiązań kapitałowych i osobowych
Niniejszym Oferent ……………………………………………………………………………
(nazwa firmy)

oświadcza, iż nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu
w
związku
małżeńskim,
w
stosunku
pokrewieństwa
lub
powinowactwa
w
linii
prostej,
pokrewieństwa
drugiego
stopnia
lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.

……….………………..….
(podpis osoby upoważnionej)
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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego z dnia …………………….…….

………………………….
(miejscowość, data)

…………………………………………
……………………………………....…
………………………………………....
(Nazwa i adres/ pieczęć firmowa Oferenta)

AC Spółka Akcyjna,
ul. 42 Pułku Piechoty 50,
15-181 Białystok

Dotyczy:

Udzielenie zamówienia w ramach Projektu: „Urządzenie o wysokiej sprawności
pozwalające na magazynowanie nadwyżek energii elektrycznych
wygenerowanej w istniejącej instalacji fotowoltaicznej z możliwością zdalnej
komunikacji, dedykowane dla gospodarstw domowych i rolnych.”

OŚWIADCZENIE
Niniejszym Oferent ……………………………………………………………………………
(nazwa firmy)

oświadcza, iż przedmiot oferty w ciągu 7 poprzednich lat nie był współfinansowany ze
środków UE lub dotacji z krajowych środków publicznych.

……….………………..….
(podpis osoby upoważnionej)
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Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Prosimy uprzejmie o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi przetwarzania
Pani/a danych osobowych przez AC S.A. z siedzibą w Białymstoku w związku z niniejszym
postępowaniem.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych), dalej „RODO”, AC S.A. informuje, iż administratorem Pani/a
danych osobowych jest: AC Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, ul. 42 Pułku Piechoty 50,
15-181 Białystok. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/a danych osobowych może Pan/i
skontaktować się z administratorem pod adresem: rodo@ac.com.pl.
Pani/a dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze,
w tym obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, a ponadto:
b) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy (dotyczy
przypadków zawarcia umowy z AC S.A.) oraz
c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi
roszczeniami przez administratora.
Odbiorcami Pani/a danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja niniejszego postępowania. Jeżeli będzie to uzasadnione celem przetwarzania, o którym
mowa powyżej, Pani/a dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z którymi współpracuje
administrator, takim jak: dostawcy systemów informatycznych, usług hostingowych lub innych usług
związanych z systemami i oprogramowaniem IT, podmioty świadczące na rzecz AC S.A. usługi
prawnicze, doradcze, marketingowe, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie itp., operatorzy
pocztowi i kurierzy, banki w zakresie realizacji płatności, jak również organom uprawnionym do
otrzymania Pani/a danych na podstawie przepisów prawa.
Pani/a dane osobowe będą przetwarzane zasadniczo przez okres wymagany obowiązkami
nałożonymi na administratora przepisami prawa lub do upływu terminu przedawnienia roszczeń, jeżeli
przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub
obrony przed takimi roszczeniami przez administratora, jednakże nie krócej niż przez okres trwałości
projektu oraz wymagany okres archiwizacji dokumentów związanych z niniejszym postępowaniem.
Obowiązek podania przez Panią/a danych osobowych bezpośrednio Pani/a dotyczących jest
wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W odniesieniu do Pani/a danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, a dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Posiada Pan/i:
− prawo dostępu do danych osobowych Pani/a dotyczących;
− prawo do sprostowania Pani/a danych osobowych, z zastrzeżeniem, iż skorzystanie z prawa do
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani
zmianą postanowień zawartej umowy w zakresie niezgodnym z przepisami obowiązującego
prawa oraz nie powinno naruszać integralności protokołu wyboru oraz jego załączników;
− prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z
zastrzeżeniem, iż prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, że
przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy RODO.
Nie przysługuje Pani/u:
− prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
− prawo do przenoszenia danych osobowych;
− prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (z zastrzeżeniem możliwości złożenia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
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