
Popielów 18.04.2018 r. 

 

  ZAPYTANIE OFERTOWE  

  

Dostawa i montaż lamp solarnych ulicznych  – drogowych na terenie   Gminy Popielów 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY  

Nazwa zamawiającego:   Gmina Popielów 

Adres zamawiającego:    ul. Opolska 13, 46-090 Popielów  

Telefon:                            (77) 427 58 22  

Faks:                                 (77) 427 58 38 

 

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000,00 EURO  

   

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1.  Przedmiotem zamówienia będzie dostawa oraz montaż solarnych lamp ulicznych  na terenie Gminy 

Popielów w miejscowościach Rybna ( 2 szt ) , Kuźnica Katowska ( 2 szt ), Lubienia ( 2 szt ) , Stobrawa                           

( 1 szt ), Karłowice  ( 3 szt ), Kaniów ( 1 szt ), Kurznie ( 1 szt ) 

Razem – 12 szt.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ( zmniejszenia )  ilości lamp. 

 

Ilość, rodzaj lamp oraz dokładna lokalizacja montażu zostaną ustalone po wybraniu przez Zamawiającego 

najkorzystniejszej oferty, przed podpisaniem umowy. 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

Minimalne parametry lamp:  

Latarnia solarna  

Panel 

fotowoltaiczny 
Wysokiej wydajności polikrystaliczny lub monokrystaliczny moduł PV, klasy-A 

Oprawa uliczna 

LED 

Moc lampy LED:  60 W 

- z funkcją oszczędzania energii. 

Skuteczność świetlna LED: nie mniej niż  100-110 lm / W 

Żywotność: min.  50 000 godzin 

Stopień ochrony: IP65 



Kontroler 

Możliwość nastawu  światła i czasu  świecenia   

Wbudowany czujnik zmierzchowy 

Sterowanie radiowe pilotem bezprzewodowym 

Sterownik z redukcją mocy oprawy 

Akumulator 

  

Bateria żelowa do instalacji słonecznych, w pełni uszczelniona  położona pod ziemią lub 

na słupie, typ wodoodporny. 

Zabezpieczenie przed kradzieżą. 

Słup 

Wysokość: 6m, stal ocynkowana ogniowo, uchwyt na lampę i panel słoneczny,  

Przystosowany dla I  strefy wiatrowej, 

Certyfikowany, oprawa umieszczona na wysokości: min  5,50 m. 

Słup okrągły,  stożkowy lub ośmiokątny 

Czas pracy 
10 godzin / dzień (6h pełnej mocy oświetlenia + 4h w trybie pół-mocy oświetlenia), 

pojemność baterii do 3 ciągłych, pochmurnych i deszczowych dni 

 

Montaż lamp przez Wykonawcę nastąpi po zawarciu umowy, w wyznaczonych miejscach zlokalizowanych 

na terenie Gminy Popielów. Wykonawca dokona montażu lamp zgodnie z zasadami sztuki i wiedzy 

technicznej. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże niezbędne do eksploatacji klucze, 

piloty sterujące oraz inne urządzenia niezbędne do podstawowej eksploatacji lamp wraz z instrukcją                           

w języku polskim. Wykonawca udzieli Zamawiającemu co najmniej 36 m-cy gwarancji. W okresie gwarancji 

wykonawca będzie dokonywał corocznie dwóch nieodpłatnych przeglądów gwarancyjno – serwisowych  

w terminie uzgodnionym każdorazowo z Zamawiającym. 

Po montażu lamp i przeprowadzeniu ich rozruchu, Wykonawca przeszkoli wskazane przez Zamawiającego 

osoby odpowiedzialne za utrzymanie i eksploatację lamp. 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  do 6 tygodni od dnia podpisania umowy 

   

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.  

Oferta powinna być:  

-     opatrzona pieczątką firmową,  

-     posiadać datę sporządzenia,  

-     zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,  

-     zawierać wartość oferty dla poszczególnego produktu (netto i brutto),  

-     określać termin wykonania zamówienia,  

-     podpisana  przez osobę upoważnioną  do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji   

oferenta, określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy 



oferenta, 

-     Oferowany przedmiot zamówienia należy przedstawić w formie graficznej (np. fotografie, szkice,  

rysunki itp.), wizualizacji, wyciągu z folderu lub w formie kart katalogowych w celu potwierdzenia, iż  

spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.  

   

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: ug@popielow.pl  lub 

faksem na nr (77) 427 58 38, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Popielów, 

ul. Opolska 13, 46-090 Popielów (sekretariat) 

do dnia 30.05.2018 r. do godz. 12.00 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.  

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert.  

   

VI. OCENA OFERT  

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: CENA – 100 %  

     

VII. DODATKOWE INFORMACJE  

Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów pokój 

nr 12 lub pod nr tel. 77 4275 851 – Mateusz Macioszek, 77 4275850 – Beata Kupczyk. 

   

VIII. ZAŁĄCZNIKI  

1. Wzór formularza ofertowego  

 

 

Wójt Gminy Popielów 

/-/ Dionizy Duszyński 

 

 


