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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 971269032  (ZAMAWIAJĄCY)  

 
zaprasza do składania ofert  

na dostarczenie 4 zestawów montażowych dla Beneficjentów Ostatecznych w ramach 

projektu: 
 

„Odnawialne źródła energii szansą dla lubuskich przedsiębiorców” 
WND-POKL.08.01.01-08-227/12 

 
Zamawiający nie jest obowiązany do stosowania przy wyborze oferty procedury 
przetargowej uregulowanej w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.  – Prawo zamówień 
publicznych.   
 
1. Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia są 4 zestawy montażowe dla Beneficjentów Ostatecznych. 
 
 Zestaw montażowy uniwersalny na dach skośny – na 10 modułów PV powinien zawierać: 

 
 Śruby – wkręty dokrokwiowe ze stopą 
 Śruby trzpieniowe i zamkowe 
 Profile aluminiowe i stalowe do montażu paneli o długości 5m 
 Klamry skrajne, aluminiowe do mocowania paneli 
 Nakrętki nierdzewne  
 Śruby nierdzewne  
 Nakrętki kwadratowe  
 Pochwyty z jednorazowymi wkładami gumowymi 
 Solar kabel 
 Złącza kabli 

 
2. Informacje, które powinny znaleźć się w ofercie:  

- dokładny opis pozycji wchodzących w skład zestawu montażowego i proponowaną 
ilość sztuk, 
- cenę brutto za jeden zestaw 
- cenę brutto za 4 zestawy 
- termin dostarczenia przedmiotu zamówienia 
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3. Kryteria wyboru oferty: 
- opis pozycji wchodzących w skład zestawu montażowego i proponowaną ilość sztuk   
   – waga od 0 do 5 pkt 
- cenę brutto za jeden zestaw – waga od 0 do 5 pkt 
- cenę brutto za 4 zestawy 
- termin dostarczenia przedmiotu zamówienia – waga od 0 do 5 pkt 

 
WYBRANA ZOSTANIE OFERTA, KTÓRA OTRZYMA NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ 
PUNKTÓW 
 

4. 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 23 kwietnia 2013 r. 
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. 
 

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

 
      Wszelkie dodatkowe informacje na temat przedmiotu zamówienia można uzyskać  

w siedzibie Spółki lub pod nr telefonu 68 323 08 22 lub 508 274 190 
 
      Osobami upoważnionymi do udzielania przedmiotowych informacji są:  

Koordynator Projektu – Tomasz Nowacki 
Kierownik szkoleń – Monika Wojciechowicz 

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

