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( zer,,J rlniu'L(s2czyny Zazqdzenie Nr 116/18
Bu rm istrza Gm i ny i Miasta Czenrvionka-Leszczyny

z dnia 27 marca 20'18 roku

w sprawie Wzyjecia zmian do Regulaminu naboru zgloszefi w ramach projektu
grantowego pn.: ,,Zakup i monta2 urzqdze(r wykorzystujqcych

odnawialne 2r6dta energii w Czenrrrionce-Leszczynach".

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2017r., poz. '1875 ze zm.)

zazqdzam, co nastqp uje :

s1

W Regulaminie naboru zgloszeri w ramach projektu pn.: ,,Zakup i monta2 uzqdzefi
wykorzystujqcych odnawialne 2r6dla energii w Czemionce-Leszczynach", planowanego
do realizacji w ramach RPO WSL 2014-2020, OS Priorytetowa lV Efektywno66
energetyczna, odnawialne 2r6dta energii i gospodarka niskoemisyjna, Dzialanie
4.1 Odnawialne zt6dta energii, Poddzialanie 4.1.3 Odnawialne 2r6dla energii - konkurs,
stanowiqcym zal4cznik do Zarzqdzenia Nr 14118 Burmistrza Gminy i Miasta Czeruionka-
Leszczyny z dnia 22 stycznia 201 8 roku, wprowadza siq nastqpujqce zmiany:

1. $ 3 pkt. I ust. 4 otrzymuje brzmienie:
,,Wnioskodawca oraz wsp6twla6ciciele budynku wskazanego we wniosku na dzieri
podpisania umowy o powierzenie grantu nie mogq posiadad jakichkolwiek zaleglych
zobowiqzah finansowych wobec Gminy z tytulu nale2no6ci podatkowych oraz z \[ulu
oplaly za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonymi na rzecz Gminy a takze
z tytulu nale2noSci cywilnoprawnych. "

2. W S 3 pkt. I po ust. 13 dodaje sig ust. 14 i 15 w bzmieniu:
,,14. Suma koszt6w kwalifikowanych wynikajqcych ze zlo2onych dokument6w
zgloszeniowych nie moze przekroczy( dostgpnej alokacji w konkursie,
o kt6rym mowa w g 2 ust. 1.
15. osoby, kl6re zlo2q wniosek o udzial w projekcie po przekroczeniu alokacji wskazanej
w$3pkt. lpkt. 14 zostanq umieszczone na liScie rezerwowej, o kt6rej mowaw$4ust.6.
W tym pzypadku decydowac bgdzie kolejno66 zlo2onych wniosk6w o udzial w projekcie."

2. $4ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,1. Mieszkaficy, kl6rzy chcq wziqi udzial w Projekcie sq zobowiqzani do dnia 27 kwietnia
2018 r. zlo2ye wniosek wraz z oswiadczeniami wg wzoru okreslonego w zalqczniku nr 1,
dokument potwierdzaiqcy prawo w+asnosci budynku wskazanego we wniosku oraz
w przypadku wsp6twlasnosci zgodq pozostatych wsp6twlascicieli na udzial w projekcie
wg wzoru okreSlonego w zalqczniku nr 3."

3. w zalqczniku nr 5 do regulaminu Zalqcznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz zalqcznik
nr 6 do regulaminu otrzymujq bzmienie okreslone w zalqcznikach nr 1 i 2 do niniejszego
zarzqdzenia.
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Wykonanie Zazqdzenia powiezam Naczelnikowi \A/ydzialu Zaz dzania i Ochrony
Srodowiska.
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Zarz4dzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Czerwronka-LeszczYnY ZalqcznikNr I do Zarzqdzenia Nr 116/18

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszcryny

z dnia 27 marca 2018 roku

Zalqczniknr 5

ZAPYTANIE OFERTOWE

DANE GRANTOBIORCY:

DANE WYKONAWCY:

!. Opis przedmiotu zam6wienia

Przedmiot zam6wienia polega na realizacji nastgpuj 4cej inwestycj i :

Przedmiot zam6wienia musi spelniad minimalne parametry dla instalacji OZE okreSlone

w zalEczniktt nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

ll. Warunki udzialu w postgpowaniu

1. Wykonawca posiada specjalistyczn4 wiedzg i uprawnienia do wykonywania

okreSlonej dzialalnoSci, jeheli przepisy prawa nakladaj4 obowiqzek ich posiadania.

2. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami

zdolnymi do wykonania zam6wienia.

Powietrzna pompa ciepla do c.w.u i c.o.

Rodzaj instalacji Zakup instalacji Zakup i montai

rnstalacrl
Instalacia fotowoltaiczna
Instalacia solarna
Powietrzna pompa ciepla do c.w.u.



3. Wykonawca jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej, kt6ra umoizliwia naleiryte

wykonanie zam6wienia.

4. Wykonawca prowadzi dzialalnoS6 w zakresie monta:Zu instalacji OZE i dziala w tym

zakresie od co najmniej 3 lat.

5. Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat wykonal instalacje OZE o lqcznej mocy co

najmniej 250 kW.

!l!. Skladanie ofert:

1. Termin skladania ofert wynosi 14 dni od otrzymania zapytaria ofertowego. Liczy sig data

rWlywu oferty do Grantobiorcy.

2. Oferty nalely przeslac w formie papierowej poczt4 na adres Grantobiorcy lub w formie

elektronicznej (skany podpisanych dokument6w) na adres .

3. Oferty zlohone po wskazanym terminie nie bgd4 rozpatrywane.

lV. Spost6b sporz4dzenia oferty:

4. Ofertg nalezy sporz1dzic na formularzu ofertowym, kt6rego wz6r stanowi zalqczniknr

2 do zapytania ofertowego, zgodnie z Wmaganiami umieszczonymi w zapytaniu,

dolqczapc protokoly poSwiadczaj4ce wykonanie przedstawionych instalacji OZE.

5. Do oferty naleay zalqczyl, szczegolovty kosztorys dla kazdej z oferowanych instalacji

OZE osobno.

Zil.4czniki:

1. Minimalne parametry instalacji OZE;

2. Formularz oferty.

podpis Grantobiorcy
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Zal1cznik nr I do zapytania ofertowego

MINIMALNE PARAMETRY INSTALACJI OZE

I. INSTALACJEFOTOWOLTAICZNE

1. Moduly polikrystaliczne o mocy minimum 280 Wp

2. SprawnoSi systemu PV minimum 83%.

3. Moduly musza by6 zgodne z normami: PN-EN 61730-2:20071A1:2012, PN-EN

61215 -l -l:20 I 6- 1 0, PN-EN 627 16:2014-02

4. System monitorowania pracy instalacji powinien umo2liwia6:

a) gromadzenie i lokaln4 prezentacjg danych o iloSci energii elektrycznej

wytworzonej w instalacji,

b) podl4czenie modulu komunikacyjnego do sieci Internetowej,

c) archiwizacjg danych pomiarowych,

5. Urzqdzenia wchodz4ce w sklad instalacji musz4 by6 fabrycznie nowe, nie starsze niz

12 miesigcy.

6. Urzqdzerua wchodz4ce w sklad instalacji muszQ posiadad gwarancjg producent6w:

a) na wady ukryte modut6w fotowoltaicznych min. 10 lat,

b) na uzysk mocy z modul6w fotowoltaicznych w ci4gu 10 lat minimum 90olo,

c) na uzysk mocy z modul6w fotowoltaicznych w ci4gu 25lat minimum 80o%,

d) gwarancja na pozostale wzqdzenia na co najmniej 5 lat od daty odbioru

kofcowego,

e) posiadad instrukcjg obslugi i uzykowania w jgzyku polskim.

7. Instalacja musi posiada6 rgkojmig wykonawcy instalacji na co najmniej 5 lat od daty

odbioru koricowego.
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il. TNSTALACJE SOLARNE (KOLEKTORY SLONECZNE)

1. Minimalna moc wyjSciowa z kolektora przy naslonecznieniu 1000Wm2 i r6i:nicy

temperatur Tm-Ta:3O"K (wg normy PN EN 12975-2:2007) 1650 W.

2. Kolektor sloneczny plaski.

3. Kolektor musi posiadai certyfikat Solar Keymark lub inny r6wnowainy certyfikat

wydany przez akredytowan4 jednostkg w zgodnoSci z nonn4 PN-EN 12975-l+Al:

20lO - wersja angielska ,,Sloneczne systemy grzewcze i ich elementy - Kolektory

sloneczne - Czqfit, 1: Wymagania og6lne", kt6rego integraln4 czqfici4 powinno by6

sprawozdanie z badafi kolektor6w, przeprowadzonych z normQ PN-EN ISO 9806:

2Ol4-02 - wersja angielska ,,Energia sloneczna -- Sloneczne kolektory grzewcze -'

Metody badari" wykonane przez akredyowane laboratorium badawcze oraz

sprawozdanie zbadah wg powy2szych norm.

4. Minimalna sprawnoS6 opty czna odniesiona do powierzchni absorb eru 83,8oh.

S. IJrzqdzeniawchodz4ce w sklad instalacji musz4 byd fabrycznie nowe, nie starsze ni2

12 miesigcy.

6. Instalacja musi posiada6 licznik ciepla.

7. LJrz1dzeniawchodz4ce w sklad instalacji musz4 posiada6 gwarancjg producent6w:

a) kolektory solarne - minimum 10 lat,

b) Podgrzewacz wodY - 10 lat,

c) pozostaly osprzgt instalacji solarnej minimum 5 lat gwarancji,

d) sterowniki 5 lat gwarancji,

e) posiadad instrukcjg obslugi i uzykowania w jgzyku polskim.

g. Instalacja musi posiada6 rgkojmig wykonawcy instalacji na co najmniej 5 lat od daty

odbioru koricowego.

III. POMPY POWIETRZNE DO C.O. WRAZ Z C.W.U.

1. Gl6wnym 2r6d\em energii - powietrze atmosferyczne, tj. powietrze zewnqtrzne, w

cyklach niedoboru grzalka elektryczna.

2. Musi byd wyposaZonaw gtzalkE o mocy dopasowanej do pompy'

3. W celu optymalizacji pracy pompy cieptra - przewrdziano pracA pomp ciepla

powietrze-woda do temperatury min. -7 oC. W przypadku spadku temperatury
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zewnQtrznej poni2ej zalolonej temperatury praca pompy ciepla zostanie wsparta przez

grzalkg lub istniej4ce inne ekologiczne Lrodlo energii. Mo2liwoSi wsp6lpracy z

alternatywn y mi 21 6 dlanti c i epla.

4. Pompy ciepla musi posiada6 wsp6lczynnik efektywnoSci COP w A7W35 min. >4,30 .

5. Pompa ciepla musi posiadad certyfikat potwierdzaj4cy wartoSi wsp6lczynnika COP

zmierzonego zgodnie z jednq z norTn: np. PN-EN 14511 ,,Klimatyzatory, zigbiarki

ciecry i pompy ciepla ze sprEaarkami o napgdzie elektrycznym, do grzania i zigbienia"

lub norn r6wnowa2nych, wydany przez wlaSciw4 akredytowan4 jednostkg

certyfi kuj 4c4 lub wlaSciwe akredytowane laboratorium badawcze.

6. Elektroniczna pompa obiegowa i regulator pokojowy.

7. EfektywnoSi energetycznaw klasie nie mniejszej ru2,,A++".

8. Wentylator powinien by6 modulowany.

9. lJrz4dzenia wchodz4ce w sklad instalacji muszq byi fabrycznie nowe, nie starsze ni2

l2 miesigcy.

10. Instalacja musi posiada6 licznik ciepla.

ll.lJrzqdzenia wchodz1ce w sklad instalacji muszq posiada6 gwarancjg producent6w

min.5lat.

12.Instalacja musi posiada6 rgkojmig wykonawcy instalacji na co najmniej 5 lat od daty

odbioru koricowego.

IV. POMPY POWIETRZNE DO C.W.U.

1. Pompy musz4 byi wypostzone w grzalki elektryczne o mocy min. 1,5 kW, kt6re

zapewni4 c.w.u. w wypadku niedoboru.

2. WysokoS6 urz4dzeniadostosowana do uwarunkowari technicznych pomieszczenia.

3. Pompa ciepla musi posiada6 efektywnoSi energetyczn1 w klasie nie mniejszej niz A+

4. Urzqdzenie jest rozumiane jako jednoS6, w uzasadnionych przypadkach mo2na

zastosowa6 zasobnik i pompg jako osobne urzqdzenia.

5. Urzqdzenia wchodz4ce w sklad instalacji muszq by6 fabrycznie nowe, nie starsze niZ

12 miesigcy.

6. Instalacja musi posiada6 licznik ciepla.
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7. Zbiornik musi posiadad dodatkow4 wgZownicg.

8. Urzqdzenia wchodzqce w sklad instalacji muszq posiada6 gwarancjg producent6w

min.5lat.

9. Instalacja musi posiada6 rgkojmig wykonawcy instalacji na co najmniej 5 lat od daty

odbioru koricowego.
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Zalqcznik nr 2 do zapytania ofertowego

Nazwa Wykonawcy

NIP ..

REGON

nr tel./faks

nr tel. kom. .

e-mail

Imig i nazwisko osoby do kontakt6w (nr telefonu / adres poczty elektronicznej):

FORMULARZ OFERTY

Skladaj4c ofertg w odpowiedzi na zapytanie ofertowe zlohone pruez

w imieniu ww. Wykonawcy:

l. Oswiadczam, 2e zapoznalem siE z zapytaniem ofertowym, w szczeg6lnoSci z opisem

przedmiotu zam6wienia, w pelni je akceptujg i przyjmujg jako obowiTuj4ce w pelnym

zakresie.

2. W przypadku wyboru niniejszej oferty zobowipujg sig do wykonania zam6wienia.

3. Oswiadczam, iz spelniam warunki udzialu w postgpowaniu w zakresie:

- posiadania uprawnieri do wykonywania okreslonei dzialalno6ci, jeheli przepisy

nakladaj4 obowi4zek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doSwiadczenia i potencjalu technicznego;

- dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zam6wienia;

posiadania wymaganego do5wiad czenia;
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Dla wykazania doSwiadczenia i potwierdzenia informacji przedstawionych w niniejszym

formularzu do\4czamprotokoly odbioru dla kazdej zinstalacii OZE.

4. Za wykonanie zam6wienia oferujg ceng:

zl brutto (slownie zlotych:. .. . .. . . ..)

5. Zan6wienie zrealizujg w terminie ....

6. Oswiadczarn, Ze uwa:Zam siE zazwiqzanego niniejsz4 ofert4 na okres 30 dni liczonych od

uptywu terminu skladania ofert.

7. Zobowiqzllg sig wykonai uslugg zgodnie z opisem przedmiotu zam6wienia,

obowi4zuj4cymi przepisami z zachowani em nalelytej starannoSci.

Zal4czniki obo wi 4zkowe :

- odpis z KRS/CEiDG;

- zasviadczanie o niezaleganiu w oplacaniu skladek ZUS;

- zaswiadczenie o niezalegarriu w podatkach US;

- protokoty odbioru kazdej z instalacji OZE;

- szczegolowy kosztorys dla kazdej z oferowanych instalacji OZE.

Data, podpis i pieczgd Wykonawcy

A,

Rodzaj instalacji OZE Moc instalacji Data i miejsce rykonania instalacji
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BURMISTRZ
GMIN'I'i MTASTA

Czer w r onka-l,eszczYnY ZalqcznikNr 2 do Zarzqdzenia Nr f 16/18

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszcryny

z dnia 27 marca 2018 roku

Zalqczniknr 6

MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE MIKROINSTALACJI OZE

I. INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

l. Moduly polikrystaliczne o mocy minimum 280 Wp

2. SprawnoS6 systemu PV minimum 83%.

3. Moduty muszq by6 zgodne z normami: PN-EN 61730-2,'20071A1,2012, PN-EN

6 1 2 1 5- 1 - I :2016-10, PN-EN 627 16.2014-02

4. System monitorowania pracy instalacji powinien umozliwiad:

a) gromadzenie i lokaln4 prezentacjg danych o iloSci energii elektrycznej

wytworzonej w instalacji,

b) podt4czenie modutu komunikacyjnego do sieci Internetowej,

c) archiwizacjg danych pomiarowych,

5. lJrzqdzenia wchodz4ce w sklad instalacji musz4 by6 fabrycznie nowe, nie starsze ni2

12 miesigcy.

6. Urzqdzenia wchodz4ce w sklad instalacji musz4 posiadad gwarancjg producent6w:

a) na wady ukryte modul6w fotowoltaicznych min. 10 lat,

b) na uzysk mocy z modul6w fotowoltaicznych w ci4gu 10 lat minimum 90olo,

c) na uzysk mocy z modul6w fotowoltaicznych w ci4gu 25latminimum 80o/o,

d) gwarancja na pozostale urz4dzenia na co najmniej 5 lat od daty odbioru

kofcowego,

e) posiadad instrukcjg obstugi i uzytkowania w jgzyku polskim.

7. Instalacja musi posiada6 rgkojmig wykonawcy instalacji na co najmniej 5 lat od daty

odbioru koricowego.



II. INSTALACJE SOLARNE (KOLEKTORY SLONECZNE)

1. Minimalna moc wyjSciowa z kolektora przy naslonecznieniu 1000Wm2 i r62rucy

temperatur Tm-Ta:30"K (wg normy PN EN 12975-2,.2007) 1650 W.

2. Kolektor sloneczny plaski.

3. Kolektor musi posiadad certyfikat Solar Keymark lub inny r6wnowa2ny certyfikat

wydany przez akredytowan4 jednostkg w zgodnoSci z norm4 PN-EN 12975-l+Al:

2010 - wersja angielska ,,Sloneczne systemy grzewcze i ich elementy - Kolektory

sloneczne - CzES(, 1: Wymagania og6lne", kt6rego integraln4 czgficiq powinno by6

sprawozdanie z badari kolektor6w, przeprowadzonych z norm4 PN-EN ISO 9806:

2Ol4-02 - wersja angielska ,,Energia sloneczna -- Sloneczne kolektory grz,ewcze --

Metody badafi" wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze oraz

sprawozdanie z badafi wg powyZszych norm.

4. Minimalna sprawnoSd optycznaodniesiona do powierzchni absorberaS3,So/o.

5. lJrzqdzenia wchodz4ce w sklad instalacji muszQ by6 fabrycznie nowe, nie starsze niz

12 miesigcy.

6. Instalacja musi posiada6 licznik ciepla.

7. tJrzqdzeniawchodz4ce w sklad instalacji musz4 posiada6 gwarancjq producent6w:

a) kolektory solarne - minimum 10 lat,

b) podgrzewacz wodY - l0 lat,

c) pozostaly osprzgt instalacji solarnej minimum 5 lat gwarancji,

d) sterowniki 5 lat gwarancji,

e) posiadai instrukcjg obslugi i u2lrtkowania w jgzyku polskim'

8. Instalacja musi posiada6 rgkojmig wykonawcy instalacji na co najmniej 5 lat od daty

odbioru kofcowego.

IIII. POMPY POWIETRZNE DO C.O. WRAZZC.W.A.

1. Gl6wnym furodlem energii - powietrze atmosferyczne, ti. powietrze zewngtrzne, w

cyklach niedoboru grzalka elektryczna.

2. Musi by6 wyposaZonaw grza\kg o mocy dopasowanej do pompy'



3. W celu optymalizacji pracy pompy ciepla - przewidziano pracA pomp ciepla

powietrze-woda do temperatury min. -7 "C. W przypadku spadku temperatury

zewngtrznej poniZej zalohonej temperatury praca pompy ciepla zostanie wsparta przez

grzalkg lub istniej4ce inne ekologiczne lrodlo energii. Mo2liwoSi wsp6lpracy z

altematywny mi 2r 6 dlami ciepla.

4. Pompy ciepla musi posiadad wsp6lczynnik efektywnoSci COP w A7W35 min. >4,30 .

5. Pompa ciepla musi posiadai certyfikat potwierdzajqcy warto5d wsp6lczynnika COP

zmierzonego zgodnie z jednq z nonn: np. PN-EN 14511 ,,Klimatyzatory, zigbiarki

cieczy i pompy ciepla ze sprgzarkami o napgdzie elektrycznym, do grzaria i zigbienia"

lub norrn r6wnowa:2nych, wydany przez wlaSciw4 akredytowan4 jednostkq

certyfikuj4c4 lub wlaSciwe akredytowane laboratorium badawcze.

6. Elektroniczna pompa obiegowa i regulator pokojowy.

7. EfektywnoS6 energetycznaw klasie nie mniejszej ni?,,A++".

8. Wentylator powinien by6 modulowany.

g. IJrz1dzenia wchodz4ce w sklad instalacji muszQ byd fabrycznie nowe, nie starsze ni2

12 miesigcy.

10. Instalacja musi posiadad licznik ciepla.

ll.tJrz4dzenia wchodz4ce w sklad instalacji musz4 posiada6 gwarancjq producent6w

min.5lat.

12.Instalacja musi posiada6 rgkojmig wykonawcy instalacji na co najmniej 5 lat od daty

odbioru koricowego.

IV. POMPY POWIETRZNE DO C.W.U.

l. Pompy musz4 byd wyposaaone w grzalki elektryczne o mocy min. 1,5 kW, kt6re

zapewni4 c.w.u. w wypadku niedoboru.

2. WysokoS6 trzqdzeniadostosowana do uwarunkowari technicznych pomieszczenia.

3. pompa ciepla musi posiadai efektywnoS6 energetyczn4w klasie nie mniejszej ni2 A+

4. tJrzqdzenie jest rozumiane jako jedno56, w uzasadnionych przypadkach mozna

zastosowa6 zasobnik i pompg jako osobne urz1dzenia'
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5. Urz4dzenia wchodz4ce w sklad instalacji musz4 by6 fabrycznie nowe, nie starsze ni2

l2 miesigcy.

6. Instalacja musi posiadad licznik ciepla.

7. Zbiornik musi posiadai dodatkowq wgZownicg.

8. Urz4dzenia wchodz4ce w sklad instalacji musz4 posiada6 gwarancjE producent6w

min.5lat.

9. Instalacja musi posiadad rgkojmig wykonawcy instalacji na co najmniej 5 lat od daty

odbioru koricowego.
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