
 
 

 
 
 

Poznań, dnia 29 lipca 2019 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
 

PTPiREE poszukuje Wykonawcy pracy, której celem ma być: 
Opracowanie wytycznych do programów certyfikacji wykorzystywanych w procesie weryfikacji 
spełnienia wymogów przez źródła wytwórcze w świetle zapisów Rozporządzenia Komisji (UE) 
2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie 
przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (dalej Rozporządzenie)” i metodyk sprawdzenia danego 
wymogu w oparciu o dokument PTPiREE „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie 
przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych ” (opisane szerzej 
w punkcie 1.1.). Opracowany dokument będzie podstawą do opracowania przez jednostki 
certyfikujące programów certyfikacji, przedkładanych w procedurze uzyskiwania akredytacji do 
krajowych jednostek akredytujących (w Polsce, Polskie Centrum Akredytacji). 

1. Opis przedmiotu zapytania ofertowego 

1.1 Cel i zakres pracy 
1.1.1 Celem pracy jest opracowanie wytycznych do programów certyfikacji, które będą miały 

zastosowanie do weryfikacji zgodności urządzeń i instalacji przyłączanych do Krajowego 
Systemu Elektroenergetycznego z wymaganiami Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631  
z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie 
przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci  

1.1.2 Zakres pracy: 
1.1.2.1 Na podstawie analizy dokumentów warunki i procedury dotyczące 

wykorzystania odpowiednich certyfikatów sprzętu wydanych przez 
upoważniony podmiot certyfikujący właścicielowi zakładu wytwarzania energii 
przyjętych na podstawie art. 41. ust 3 pkt g  w innych krajach, potwierdzenie 
listy wymogów wskazanych  w dokumencie „Warunki i procedury 
wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania 
energii do sieci elektroenergetycznych”, dla których przewidziano 
wykorzystanie certyfikatów, w tym zaproponowanie uzupełnienia tej listy  
o inny wymogi określone w Rozporządzeniu. 

1.1.2.2 Przedstawienie wyników analizy prac z pkt 1.1.2.1. – prezentacji  rozstrzygnięć 
innych krajów oraz uzupełnionej listy wymogów dla Polski wraz  
z uzasadnieniem, o ile takie uzupełnienie będzie zasadne. 

1.1.2.3 Opracowanie wytycznych do programów certyfikacji, zgodnie ze standardami 
wynikającymi z norm PN-EN ISO/IEC 17065 oraz PN-EN ISO/IEC 17067, przy 
uwzględnieniu innych norm systemowych z serii PN-EN ISO/IEC 17xxx oraz 
ramowych zapisów Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 
2016 r. 

1.1.2.4 Opracowanie metodyk sprawdzenia danego wymogu, stanowiących integralną 
cześć wytycznych do programów certyfikacji,  w zakresie jak niżej: 

 metody sprawdzenia danego wymogu (pomiar polowy, laboratoryjny, 
badanie na modelach, Real Time Simulator, …), 

 wykaz wielkości rejestrowanych, 

 wykaz i kształt sygnałów wymuszających, 

 wymagania dla urządzeń pomiarowych, 

 określenie kryteriów oceny, 
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wraz ze wskazaniem właściwych norm, regulujących poszczególne zagadnienia. 
1.1.2.5 Prezentacja ww. dokumentów przedstawicielom PTPiREE. 
1.1.2.6 Konsultacje dokumentów z interesariuszami, przy współudziale PTPiREE. 
1.1.2.7 Prezentacja dokumentów przedstawicielom Polskiego Centrum Akredytacji, 

przy współudziale PTPiREE. 
1.1.2.8 Opracowanie raportu z konsultacji oraz końcowych wersji dokumentów: 

wytycznych do programu certyfikacji oraz metodyk sprawdzenia danego 
wymogu. 

Spotkania określone w pkt 1.1.2.6 i 7 będą organizowane przez PTPiREE. 

Możliwe jest również uzupełnienie opracowania o inne aspekty, które zdaniem oferenta 
konieczne są do przedstawienia, w celu prawidłowego i pełnego wykonania pracy, które to 
aspekty należy przedstawić na etapie zgłaszania oferty. Produkty pracy powinny zostać 
opracowane w języku polskim. Dodatkowo wymaga się przedstawienia końcowej wersji 
dokumentu oraz dokumentu na potrzeby konsultacji z interesariuszami w języku angielskim. 

1.2 Wymagania wobec oferenta: 
1.2.1 Bardzo dobra znajomość norm PN-EN ISO/IEC 17065 oraz PN-EN ISO/IEC 17067, oraz 

innych norm systemowych z serii PN-EN ISO/IEC 17xxx. 
1.2.2 Znajomość Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. 

ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek 
wytwórczych do sieci” oraz niewiążących wytycznych ENTSOE, opracowanych na 
podstawie tego Rozporządzenia. 

1.2.3 Doświadczenia w opracowywaniu programów certyfikacji, na podstawie PN-EN ISO/IEC 
17065 oraz PN-EN ISO/IEC 17067. 

1.2.4 Znajomość procesu wytwarzania energii elektrycznej, właściwości maszyn 
synchronicznych oraz energoelektronicznych układów przekształtnikowych oraz 
ograniczeń w ich pracy, w szczególności w zakresie technicznym określonym  
w Rozporządzeniu. 

1.2.5 Doświadczenie w dokonywaniu pomiarów laboratoryjnych i/lub obiektowych w zakresie 
weryfikacji spełnienia wymogów przez źródła wytwórcze. 

1.2.6 Znajomość metod badawczo-pomiarowych stosowanych obecnie przez laboratoria 
pomiarowe i zakłady pomiarowe producentów do weryfikacji spełnienia wymogów. 

1.2.7 Zaangażowanie Kierownika Projektu legitymującego się prowadzeniem co najmniej 
jednego projektu związanego z weryfikacją wymogów technicznych źródeł wytwórczych 
oraz opracowywania programów certyfikacji. 

Poświadczenia dotyczyć mogą firm z marką oferenta z innych krajów. Do oferty należy dołączyć dane 
kontaktowe do osób, które umożliwią potwierdzenie załączonych referencji. 

1.3 Odpowiedź na niniejsze Zapytanie Ofertowe powinna: 
1.3.1 Uwzględniać ewentualną etapowość prac wynikającą z celu i zakresu prac. 
1.3.2 Zawierać szczegółową informację i referencje potwierdzające spełnienie wymagań 

określonych w punkcie 1.2 niniejszego zapytania. 
1.3.3 Uwzględniać, że praca realizowana będzie poprzez spotkania z zespołem/zespołami 

składającym/mi się z przedstawicieli PTPiREE, Operatorów Systemów Dystrybucyjnych 
(OSD), Urzędu Regulacji Energetyki (URE), Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) oraz 
innych podmiotów, których udział w przedmiotowych spotkaniach zamawiający uzna za 
niezbędny, w trakcie których mogą zostać doprecyzowane poszczególne wymagania oraz 
szczegółowy zakres działań. 

1.3.4 Uwzględniać, że właścicielem przedmiotu zlecenia, tj. wytycznych do programów 
certyfikacji oraz metodyk stanowiących integralną część tych wytycznych będzie PTPiREE, 
które będzie miało możliwość przekazania ich innym podmiotom. 
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1.3.5 Bieżąca korespondencja ze zleceniodawcą będzie odbywać się w języki polskim. Produkty 
poszczególnych etapów mają zostać opracowane w języku polskim, z zastrzeżeniem 
poniżej. 

1.3.6 Dodatkowo wymaga się przedstawienie końcowej wersji dokumentu oraz dokumentu na 
potrzeby konsultacji z interesariuszami, w języku angielskim. 

1.4 Forma wykonania pracy 

Opracowania końcowe dla poszczególnych obszarów prac powinny zostać dostarczone do PTPiREE  
w wersji papierowej oraz elektronicznej (plik na pendrive lub jako załącznik do e-maila) w formacie 
programu Word lub Excel (lub innym zaakceptowanym przez PTPiREE) oraz dodatkowo w formacie 
pdf. Wersja końcowa pracy powinna zostać przedstawiona, oprócz wersji w języku polskim, także  
w wersji angielskojęzycznej. 

1.5 Wymagane terminy 

Wykonanie powinno nastąpić w terminie do 31.10.2020 r.  

1.6 Koszt ofert 

Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz udziałem w procesie 
wyboru oferenta przez PTPiREE. Oferta powinna być złożona w języku polskim. 

Przed złożeniem ofert możliwe jest również zorganizowanie spotkania przedstawicieli PTPiREE 
z przedstawicielami firm zainteresowanych złożeniem oferty, w celu dokonania dodatkowych wyjaśnień 
dotyczących zakresu prac przewidzianych do realizacji. 

Należy przewidzieć, że na etapie wyboru ofert odbędzie się spotkanie przedstawicieli PTPiREE 
z oferentami. 

2. Wyjaśnienia i zmiany Zapytania Ofertowego 

2.1 Ewentualne pytania lub prośby o wyjaśnienie treści niniejszego Zapytania Ofertowego należy 
składać w formie pisemnej, nie później niż 3 dni przed terminem składania ofert. Osobą 
uprawnioną do kontaktu z oferentami jest: 

- w kwestiach formalnych: Rafał Świstak, swistak@ptpiree.pl 
- w kwestiach merytorycznych: Jerzy Rychlak, jerzy.rychlak@pse.pl tel. +48 22 242 1440 

PTPiREE, bez ujawniania źródła, może przekazać pytania wraz z odpowiedziami do wszystkich 
potencjalnych oferentów, którzy otrzymali zaproszenie do złożenia ofert lub umieścić na stronie 
internetowej ogłoszenia. 

2.2 W każdej chwili przed terminem złożenia ofert PTPiREE może z jakiegokolwiek powodu, 
zmodyfikować niniejsze Zapytanie Ofertowe, wprowadzając poprawki. Poprawka będzie 
przekazana pisemnie do wszystkich potencjalnych oferentów, którzy otrzymali Zapytanie Ofertowe 
oraz zamieszczona na stronie internetowej ogłoszenia i będzie miała charakter wiążący. 

3. Zawartość ofert 

3.1 Odpowiedź na niniejsze Zapytanie Ofertowe powinna zawierać: 
3.1.1 nazwę firmy i inne dane o firmie, wyciąg z KRS. 
3.1.2 akceptację realizacji zakresu prac przedstawionych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym 

wraz z opisem poszczególnych punktów oraz propozycją rozszerzenia lub uzupełnienia 
zakresu prac. 

3.1.3 potwierdzenie akceptacji terminów określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. 
3.1.4 potwierdzenie spełnienia wymogów określonych w punkcie 1.2 niniejszego Zapytania 

Ofertowego. 

mailto:jerzy.rychlak@pse.pl
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3.1.5 przedstawienie zespołu autorskiego, w tym w szczególności imion i nazwisk kierownika 
projektu i głównych wykonawców, ich kwalifikacji i dorobku. 

3.1.6 przedstawienie podwykonawców, jeśli zostali przewidziani w realizacji pracy. 
3.1.7 informację w zakresie oczekiwanego wynagrodzenia (całkowitego), w rozbiciu na cenę 

brutto i netto. 
3.1.8 ramowy harmonogram realizacji pracy wraz z wyceną poszczególnych prac (brutto  

i netto). 

3.2 W ofercie należy zamieścić oświadczenia oferenta stwierdzające: 
3.2.1 dysponowanie niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym 

i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
3.2.2 zachowanie poufności, zarówno na etapie składania oferty, jak i na wszystkich etapach 

realizacji zamówienia oraz po jego zakończeniu. 

4. Cena oferty 

4.1 Oferta powinna być wyceniona w złotych polskich i obejmować pełny zakres realizacji prac 
objętych niniejszym zapytaniem. 

4.2 Wynagrodzenie będzie wypłacone na rzecz Wykonawcy na podstawie podpisanego przez 
PTPiREE pozytywnego protokołu odbioru prac oraz wystawionej na tej podstawie faktury. 

5. Oznakowanie i składanie ofert 

5.1 Oferta powinna zostać dostarczona do PTPiREE w formie pisemnej oraz elektronicznej na adres: 
PTPiREE 
ul. Wołyńska 22 
60-637 Poznań 
fax.: +48 61 846-02-21 
e-mail: ptpiree@ptpiree.pl 
z dopiskiem „CERTYFIKATY NC RfG” 

5.2 PTPiREE musi otrzymać oferty pod wskazanym adresem nie później niż o godzinie 12:00 w dniu 
30.09.2019 

5.3 Przed rozstrzygnięciem konkursu ofert PTPiREE zastrzega sobie możliwość mailowych oraz 
telefonicznych rozmów wyjaśniających z oferentami lub organizacji spotkań. 

6. Warunki wyboru dostawcy 

Kryterium wyboru Wykonawcy będzie proponowana cena. 

7. Podpisanie umowy 

7.1 Umowę z Wykonawcą podpisze Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej,  
na którego, po wykonaniu umowy, przeniesione zostaną wszelkie prawa autorskie majątkowe 
do przedmiotu umowy, wraz z możliwością przekazywania tych praw, wprowadzania korekt, 
zmian i uzupełnień w przedmiocie umowy w tym dalszego rozwoju przedmiotu umowy. 

7.2 Projekt umowy zostanie przedstawiony przez PTPiREE. 

7.3 Umowa zostanie podpisana w języku polskim. 

8. Zasady płatności 

Szczegółowe warunki płatności zostaną uzgodnione w umowie i przewidywać będą płatność  
po wykonaniu i przyjęciu przez zamawiającego prac, poświadczonych obustronnie sporządzonymi 
Protokołami Odbioru. 

mailto:ptpiree@ptpiree.pl
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Zastrzeżenie: 

1. PTPiREE zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu ofert w dowolnym czasie bez 
podania przyczyn bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Oferentów, a także 
niedokonania wyboru żadnej z ofert. 

2. Zamawiający na każdym etapie postępowania związanego z wyborem oferty może odstąpić 
od dalszego postępowania. 

3. Zamawiający na każdym etapie postępowania zastrzega sobie możliwość zlecania 
dodatkowych prac powiązanych z tematem niniejszego zapytania, które zostaną 
sformułowane w odrębnym zapytaniu. 

4. Składający niniejsze zapytanie zastrzega sobie prawo ustalenia warunków kontroli stanu 
realizacji opracowania, warunków jego przyjęcia oraz prawo swobodnego dysponowania 
rezultatem pracy na prawach wyłączności. 

 


