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Zaproszenie do składania ofert 
 

Hemibau Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (65-001) przy ul.  Kupieckiej 28,   
NIP (PL) 9730670628, Regon 0971269032  (ZAMAWIAJĄCY)  

 
zaprasza do składania ofert  

na przeprowadzenie zajęć praktycznych w ramach szkolenia dla instalatorów 
systemów fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych dla Beneficjentów Ostatecznych 

w ramach projektu: 
 

„Odnawialne źródła energii szansą na rynku pracy – III edycja” 
 
Zamawiający nie jest obowiązany do stosowania przy wyborze oferty procedury 
przetargowej uregulowanej w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r.  – Prawo zamówień 
publicznych.   
 
1. Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć praktycznych w ramach szkolenia 
dla instalatorów systemów fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. 
 
Na usługę składa się przeprowadzenie zajęć praktycznych w zakresie: 
- zasady projektowania i obliczanie potrzebnej mocy, wymagania różnych rodzajów 
paneli, montaż i demontaż systemów PV na różnym podłożu, połączenie z instalacją 
elektryczną – inwertery, zastosowanie – 35 godzin;  
- zasady projektowania i obliczanie potrzebnej mocy, wymagania różnych rodzajów 
kolektorów, montaż i demontaż kolektorów słonecznych, połączenia z instalacją 
grzewczej – 20 godzin; 
- zasady projektowania i obliczanie potrzebnej mocy dla systemów zintegrowanych, 
zasady łączenia różnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej, montaż systemów 
zintegrowanych wykorzystujących różne źródła energii cieplnej i elektrycznej – 5 godzin; 
Zajęcia prowadzone będą w dwóch grupach czteroosobowych 
 
Zamawiający zapewnia: 
- salę do zajęć praktycznych z atrapami dwóch dachów i różnym rodzajem pokrycia; 
- panele fotowoltaiczne,  
- kolektory słoneczne; 
- inwertery; 
- narzędzia; 
- materiały montażowe; 
- odzież roboczą, uprzęże bezpieczeństwa i liny dla uczestników szkolenia. 
 
Zajęcia praktyczne są częścią  szkolenia dla instalatorów i będą realizowane  
w następujących etapach: 
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Edycja liczba godzin zajęć 
praktycznych 

Liczba dni Planowany rok 
realizacji 

I edycja 35/20/5 8 2013 

II edycja 35/20/5 8 2013 

III edycja 35/20/5 8 2013 

IV edycja 35/20/5 8 2013 

V edycja 35/20/5 8 2013/2014 

VI edycja 35/20/5 8 2014 

VII edycja 35/20/5 8 2014 

VIII edycja 35/20/5 8 2014 

 
Szczegółowy harmonogram zajęć na daną edycję zostanie przekazany wykonawcy przed 
rozpoczęciem każdej edycji projektu. 
 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych  
- osobno na przeprowadzenie zajęć praktycznych - montaż paneli fotowoltaicznych w 
ramach szkolenia dla instalatorów systemów fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych  
- osobno na przeprowadzenie zajęć praktycznych - montaż kolektorów słonecznych w 
ramach szkolenia dla instalatorów systemów fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych 
- osobno na przeprowadzenie zajęć praktycznych - montaż systemów zintegrowanych 
wykorzystujących różne źródła energii cieplnej i elektrycznej. 
 

2. Informacje, które powinny znaleźć się w ofercie: 
całościowej  

- cena brutto za jedną godzinę zajęć oraz 
- cena brutto za 60 godzin zajęć oraz 
- cena brutto za 480 godzin zajęć. 
 
częściowej - montaż paneli fotowoltaicznych 

- cena brutto za jedną godzinę zajęć oraz 
- cena brutto za 35 godzin zajęć oraz 

 - cena brutto za 280 godzin zajęć; 
 
częściowej – montaż kolektorów słonecznych 
- cena brutto za jedną godzinę zajęć oraz 
- cena brutto za 20 godzin zajęć oraz 
- cena brutto za 160 godzin zajęć; 
 
częściowej – montaż systemów zintegrowanych wykorzystujących różne źródła energii 
cieplnej i elektrycznej 
- cena brutto za jedną godzinę zajęć oraz 
- cena brutto za 5 godzin zajęć oraz 
- cena brutto za 40 godzin zajęć; 
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Oraz dla każdej oferty: 
- doświadczenie zawodowe w zakresie wybranej tematyki; 
- doświadczenie dotyczące prowadzenia szkoleń dla dorosłych; 
- posiadane certyfikaty/lub referencje. 
 

3. Forma, miejsce i termin składania ofert 
Oferty można składać: 

 pocztą na adres: Hemibau Sp. z o.o. ul. Kupiecka 28, 65-426 Zielona Góra 

 mailem:   szkolenia@hemibau.pl 

 osobiście w Biurze projektu: ul. Kupiecka 28, 65-426 Zielona Góra 
 

Termin składania ofert upływa w dniu  15.11.2012 
Za ofertę złożoną w terminie uważa się ofertę, która do dnia wskazanego jako termin 
składania ofert wpłynęła do Hemibau Sp. z o.o. 
Oferty złożone po upływie terminu nie podlegają rozpatrzeniu. 
 

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Informacja o wyborze oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej 
zamawiającego www.hemibau.pl   najpóźniej w terminie 5 dni od dnia upływu terminu 
do składania ofert.  

      Wszelkich dodatkowych informacji na temat zamówienia, w tym szczegółowych 
informacji dotyczących przedmiotu zamówienia można uzyskać w pod nr telefonu 
68 323 08 22 

 
      Osobami upoważnionymi do udzielania przedmiotowych informacji są:  

Koordynator Projektu – Witold Wydra 
Specjalista ds. organizacji szkoleń – Agnieszka Popławska 

mailto:szkolenia@hemibau.pl
http://www.hemibau.pl/

