Zapytanie ofertowe nr 3008/2022 z dnia 30.08.2022
Firma EV Volta Sp. z o.o. w związku z planowaną realizacją projektu pt. „System ładowania pojazdów
elektrycznych przy wykorzystaniu prądu przemiennego AC”, zwraca się do Państwa
z prośbą o przedstawienie swojej oferty poprzez wypełnienie formularza załączonego do niniejszego
zapytania ofertowego zgodnie z poniższymi wymaganiami:
1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
EV Volta Sp. z o.o.
ul. Portowa 13B
76-200 Słupsk
NIP: 8393215485
KRS: 0000829069
2. OSOBA DO KONTAKTU:
Imię i nazwisko: Damian Ściepko
Stanowisko: Managing Director
tel. + 48 535 650 800
e-mail: damian.sciepko@ev-volta.com
3. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:
ZASADA KONKURENCYJNOŚCI
Szacowana wartość zamówienia: powyżej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług
(VAT).
Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z „Wytycznymi
dotyczącymi udzielania zamówień w trybie konkurencyjnym” w oparciu o „uGrant B+R dla
przedsiębiorstw” stanowiącymi załącznik do umowy o powierzenie grantu, której wzór stanowi
załącznik
do
regulaminu
projektu
„uGrant
B+R
dla
przedsiębiorstw”
.
4. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
5. DATA OGŁOSZENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
30.08.2022 r.

6. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty można składać do dnia 15.09.2022 r. do godz. 12.00

7. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
Liczy się data i godzina wpływu oferty poprzez dowolną z poniższych form:
Poczta tradycyjna:
EV Volta Sp. z o.o.
ul. Portowa 13B
76-200 Słupsk
Poczta elektroniczna:
biuro@ev-volta.com
Uwaga. W przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną z załączniki nr 1, 2 powinny stanowić
skan podpisanego dokumentu przez osoby uprawnione do sporządzenia ofert.
Liczy się data i godzina otrzymania oferty pocztą elektroniczną.
Formularz ofertowy wraz z załącznikami należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną
zawierającej nazwę oraz dane teleadresowe Wykonawcy, z dopiskiem Oferta – Zapytanie ofertowe
nr 0601/2022 „System ładowania pojazdów elektrycznych przy wykorzystaniu prądu przemiennego
AC”.
Oferty należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego.
Wymagane jest, aby oferta była czytelnie podpisana przez Oferenta i opatrzona datą sporządzenia.
8. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zapytania będzie przeprowadzenie usług badawczo-rozwojowych dotyczących
opracowania systemu ładowania pojazdów elektrycznych przy wykorzystaniu prądu przemiennego
AC.
Celem projektu będzie opracowanie urządzenia elektronicznego przeznaczonego do ładowania
pojazdów elektrycznych (wg norm IEC 62196, IEC 61851-1 oraz IEC 61851-22). Będzie to urządzenie
systemowe typu „stacjonarnego”, montowane w przestrzeniach publicznych monitorowanych, o
wysokim stopniu odpowiedzialności i niezawodności działania, o stopniu ochrony IP 54, wyposażone
w terminal płatniczy.
Zakres prac:

Zadanie 1. Opracowanie sterownika ładowarki oraz dobór zabezpieczeń i aparatów do stacji
ładowania AC 11kW, 2x11kW, 22kW i 2x22kW z ładowaniem typ 2.
Zadanie 2. Pogłębiona analiza procesu użytkowego (UX - user experience), której celem jest
pozyskanie danych o kluczowych etapach procesu użytkowania (krytycznych dla sprawności
wyrobu) oraz preferencje dot. poszczególnych cech i funkcjonalności wyrobu.
Zadanie 3. Wykonanie projektu wzorniczego stacji ładowania samochodów elektrycznych.
Zadanie 4. Opracowanie projektu szczegółowego wyrobu wraz z dokumentacją techniczną i
produkcyjną.
Zadanie 5. Wykonanie prototypu ładowarki samochodów elektrycznych z terminalem płatniczym
oraz badania temperatury gniazda ładowania.
Zadanie 6. Integracja oprogramowania terminala płatniczego z oprogramowaniem do zarządzania
stacjami ładowania.
Zadanie 7. Testowanie oraz badanie prototypu w zakresie Kompatybilności Elektromagnetycznej
EMC i Norm Bezpieczeństwa Elektrycznego LVD oraz normami IEC 61851-1 oraz IEC 61851-22 lub
równoważnych

9. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Od 01.10.2022 r. do 28.02.2023 r.
10. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą podmioty spełniające poniższe warunki.
Niespełnienie jakiegokolwiek z niżej wymienionych warunków skutkować będzie odrzuceniem
oferty.

WARUNEK 1
BRAK POWIĄZAŃ
O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego
załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 3
do zapytania ofertowego
Oferty Wykonawców, którzy nie spełnią wszystkich wyżej wymienionych warunków, nie będą
podlegały ocenie.
11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni od terminu składania ofert.
12. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE ELEMENTY
Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu oferty (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania).
Oferta musi zawierać następujące elementy:
1.
2.
3.
4.
5.

Pełne dane identyfikujące Wykonawcę (nazwa, adres, nr NIP),
Datę przygotowania
Cenę całkowitą brutto usługi,
Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres email),
Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

13. KRYTERIA OCENY OFERTY, ZASADY PUNKTACJI
Oferty będą oceniane wg następującego kryterium: Cena 100%.
Punkty przyznane każdej ofercie będą wyliczane według wzoru:
Pc = (Cn / Cb) *100 pkt
Pc – liczba punktów przyznanych danej ofercie według kryteirum „Cena”
Cn – najniższa cena oferty spośród złożonych ofert podlegających ocenie
Cb – cena ocenianej oferty
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów.

Punkty obliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wartości będą zaokrąglane
zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania liczb.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcami, którzy złożyli
najkorzystniejsze oferty.
14. UPUBLICZNIENIE ZAPYTANIA
1. Upublicznienie zapytania ofertowego ma miejsce stronie internetowej: www.ev-volta.com
2. Informacja o zmianach zapytania ofertowego, treść pytań dotyczących zapytania ofertowego
wraz z wyjaśnieniami zamawiającego oraz wyniki postępowania upublicznia się w taki sposób,
w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.
15. POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
2. Wykonawca powinien zagwarantować sposób realizacji usługi korzystny z punktu widzenia
ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii
itp. niezbędnych do realizacji ww. zamówienia.
3. W ramach składania wniosku o dofinansowanie oferty mogą zostać przekazane w celu
weryfikacji do właściwej instytucji publicznej.
4. Ceną oferty jest cena brutto za realizacje przedmiotu zamówienia, która należy podać na
formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Cena oferty musi być
podana w złotych polskich cyfrowo.
5. Opis sposobu przygotowania oferty
- ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w postaci wydruku
komputerowego lub czytelnego pisma
-oferta powinna być podpisana według zasad reprezentacji lub przez upoważnionych
przedstawicieli. W przypadku, kiedy ofertę będą podpisywały osoby upoważnione należy
dołączyć do oferty pełnomocnictwo.
ZAPRASZAM DO SKŁADANIA OFERT
……………………...
(podpis)

Załączniki:
Nr 1: FORMULARZ OFERTOWY
Nr 2: OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH
Nr 3: Wzór umowy

