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Instrukcja wypełniania karty oceny technicznej 

Niniejszy instrukcja została opracowana jako podstawa jednolitej oceny technicznej oraz jednolitych 
kryteriów przyznawania punktów jakimi kieruję się Zamawiający podczas wyboru najkorzystniejszych ofert 
składanych przez Wykonawców. W celu weryfikacji danych podanych przez Wykonawców dotyczących 
oferowanych urządzeń należy dołączyć do ofert karty katalogowe, DTR lub inne dokumenty potwierdzające 
wskazane przez Wykonawcę parametry techniczne oraz dopuszczające do obrotu gospodarczego na 
terenie Unii Europejskiej.  

Pytania w karcie oceny technicznej: 

1) Wydajność modułów fotowoltaicznych (moc znamionowa) po okresie 25 lat użytkowania minimum 85 %   
         Odpowiedzi: 
         Nie (0 pkt.) 
         Tak (3 pkt.) 
 
2) Temperaturowy współczynnik mocy PMPP  maksymalnie  -0,35%/K    

 
   Odpowiedzi: 
    Nie (0 pkt.) 
    Tak (3 pkt.) 

3)  Sprawność (efektywność)  modułu fotowoltaicznego minimum 19,6 %     
 
        Odpowiedzi: 
        Nie (0 pkt.) 
        Tak (3 pkt.) 
 
4)  Konstrukcja -system mocowań paneli PV  wykonana w całości ze stali do zastosowań solarnych , 
pokrytej powłoką galwaniczną, odporną na zjawisko elektrokorozji ( powłoka z domieszką magnezu i 
aluminium) 
 
        Odpowiedzi: 
        Nie (0 pkt.) 
        Tak (3 pkt.) 
 
5) Gwarancja producenta na produkt – moduły fotowoltaiczne minimum 10 lat     
 
        Odpowiedzi: 
        Nie (0 pkt.) 
        Tak (3 pkt.) 
 
 
6) Gwarancja producenta na produkt – inwerter (wymagany okres minimum 5 lat)   
 
Liczba punktów (PGI) w  pytaniu  „Gwarancja producenta na produkt – inwerter (wymagany okres minimum 
5 lat)”  przyznawana będzie zgodnie ze wzorem: 
 

    
  
  
        

gdzie: 
PGI - liczba punktów w pytaniu „Gwarancja producenta na produkt – inwerter”, 
TB - termin obowiązywania gwarancji badanej oferty, 
TN - spośród ofert nie odrzuconych najdłuższa oferta na  termin obowiązywania 

gwarancji. 
 

a) Odpowiedź w tym pytaniu oceniana będzie w odniesieniu do najdłuższego terminu gwarancji 
przedstawionego przez wykonawców zastrzegając, iż minimalny termin gwarancji wynosi 5 lat; 
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b) W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże w odpowiedzi terminu gwarancji, odpowiedź taka 
zostanie uznana za ofertę z minimalnym okresem gwarancji 5 lat wymaganym przez 
Zamawiającego. 

c) Maksymalny termin gwarancji oczekiwany przez Zamawiającego wynosi  20 lat.  
W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje gwarancję 20 lat lub dłuższą, odpowiedź otrzyma  
5 pkt.  

d) Odpowiedź należy podać w pełnych latach kalendarzowych terminu obowiązywania gwarancji. 
e) Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium to 5 pkt. 

 
MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW OCENY TECHNICZNEJ : 20 PKT. 

 


