
Kielce, 10.06.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
Zarząd ROD „NARCYZ”
ul. Leśniówka 105
25-146 Kielce
Tel. 506 958 691

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Zaprojektowanie i wykonanie wewnętrznej linii ogrodowej oraz linii WLZ od ZKP do
granic działki.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie wewnętrznej linii

ogrodowej oraz linii WLZ od ZKP do granic działki.

Założenia dotyczące wykonania wewnętrznej linii ogrodowej oraz linii WLZ od ZKP

do granic działki:

1. 12 indywidualnych odbiorców (wykaz stanowi odrębny załącznik)

2. Długość linii do poprowadzenia ok. 230 mb

3. Złącze pomiarowe usytuowane jest przy bramie wjazdowej na sektor I

4. Ilość ZKP z urządzeniami zabezpieczająco-pomiarowymi powinna być dobrana

tak, aby zoptymalizować koszt podłączenia indywidualnych odbiorców. (Wg nas

najkorzystniejsze jest zaplanowanie jednej rozdzielnicy dla 6-10 indywidualnych

odbiorców – ta uwaga nie jest wiążąca dla oferenta. W załączeniu planowane

rozmieszczenie ZKP).

5. Urządzenia zabezpieczające i pomiarowe – sieć powinna posiadać wszystkie,

niezbędne urządzenia zabezpieczające oraz urządzenia umożliwiające indywidualne

opomiarowanie każdego odbiorcy:

LINIA WEWNĄTRZ OGRODOWA:
- kabel zasilający w rurze osłonowej DVR fi 110
- przy ZKP uziemienie: szpilki do uziomów



LINIA WLZ OD ZKP  DO GRANIC DZIAŁKI:
- podlicznik ORNO CEM 19 0120  elektroniczny jednofazowy w ZKP
- bezpiecznik nadprądowy C16  w ZKP
- przyłącze z ZKP do altanki wykonane kablem YKY 3x2,5mm2

6. Projekt powykonawczy

7. Pomiary elektryczne wewnętrznej linii ogrodowej

8. Maksymalna moc przyłączeniowa indywidualnego odbiorcy (działki ogrodowej) -
2kW.

9. Możliwie najniższe koszty budowy projektowanej sieci elektrycznej

10. Projektowana sieć ogrodowa, traktowana jest jako instalacja wewnętrzna, dlatego
nie ma obowiązku nanoszenia projektu na mapy geodezyjne.

11. Okres gwarancji: 24 miesiące

W celu realizacji projektu Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy mapę do
celów projektowych, warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej PGE S.A.
oraz wszelkie inne niezbędne dane i informacje.

Kryteria oceny ofert- wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o
następujące kryteria:

Lp. Nazwa kryterium Waga

1 Cena netto 100 %

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny
ofert:

1. Cena netto oferty:
Znaczenie procentowe kryterium: 100 %
Max. ilość punktów: 100 pkt
Zasady punktacji:
P= (Cmin/Cbad)*100
Gdzie:
Cmin – cena najniższej oferty
Cbad- cena oferty badanej
P – ilość uzyskanych punktów oferty badanej



Termin składania ofert:
Termin na złożenie oferty wynosi 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia zapytania

ofertowego

data: 24/06/2022 do godz. 24:00

W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom
powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnie z zapytaniem
ofertowym, postępowanie zostanie unieważnione.

Ofertę wraz z oświadczeniem o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
należy złożyć :

Adres e-mail: rodnarcyzkielce@pzd.pl

Dodatkowych informacji w kwestiach dotyczących organizacji i przebiegu niniejszego
zapytania ofertowego udziela pan Michał Piotrowski pod numerem telefonu 506-958-691.

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
● dane identyfikujące oferenta (nazwę, adres),
● opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienie,
● wartość oferty netto/brutto.


