
 

 

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

CEZ /        / 

 

I. Nazwa zamówienia: „Zakup i dostawę urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  

dla pracowni energii odnawialnych w  Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu  ”. 

II. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę panela słonecznego - 3 szt., modułu 

fotowoltaicznego wraz z instalacją i sterowaniem  -  1 szt., małej siłowni wiatrowej z 

instalacją i sterowaniem, stacji pogodowej - 1 szt. oraz planszy przedstawiających urządzenia 

i systemy energetyki odnawialnej  - 2 szt dla Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu.  

Przedmiot zamówienia obejmuje również przeszkolenie nauczycieli z zakresu zakupionego 

sprzętu  oraz montaż, uruchomienie.   

 
Zamówienie pn. „Zakup i dostawę urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  dla pracowni 

energii odnawialnych w  Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu”. Rrealizowane jest w 

ramach projektu pn. „Dobry zawód, pewna praca - to się opłaca” współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Działania XI.3 

Kształcenie zawodowe Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Zamówienie obejmuje  

1. Panel słoneczny  - 3 szt  

Minimalne wymagania zamawiającego 

Nazwa:   Panel słoneczny  
 
Charakterystyka: 
Parametry podstawowe 
 
Panel słoneczny elastyczny wykonany z krzemu monokrystalicznego  o mocy 100W 
przeznaczony do instalacji fotowoltaicznych pracujących z napięciem 12V. 

 

2. Moduł fotowoltaiczny wraz z instalacją i sterowaniem – 1 szt.  



 

 

Minimalne wymagania zamawiającego 

Nazwa:  Moduł fotowoltaiczny wraz z instalacją i sterowaniem  
 
Charakterystyka: 
Parametry podstawowe 
 
Panel 150W monokrystaliczny o zwiększonej wydajności wyposażony w akumulator 
żelowy o pojemności 110Ah zapewniający bufor pracy w dni bezsłoneczne. Przetwornica 
1000W. 

 

3. Mała siłownia wiatrowa z instalacją i sterowaniem – 1 szt. 

Minimalne wymagania zamawiającego 

Nazwa:   Mała siłownia wiatrowa z instalacją i sterowaniem (turbina wiatrowa + 
kontroler ładowania)  
 
Charakterystyka: 
Parametry podstawowe 
 

 

4. Stacja pogodowa – 1 szt. 

Minimalne wymagania zamawiającego 

Nazwa:    Stacja pogodowa 
 
Charakterystyka: 
Parametry podstawowe 
Sterowana radiowo stacja pogodowa   wyświetlaczem LCD*, zegarem, budzikiem, 
wskaźnikiem temperatury w pomieszczeniu i na zewnątrz oraz wilgotnością powietrza i 
prognozą pogody dla najbliższych 12 - 24 godzin. Tryb funkcji do ustawień 
indywidualnych. Funkcja drzemki, czujnik zewnętrzny ze wskazaniem temperatury na 
wyświetlaczu. 
Cechy szczególne 
Barometryczna prognoza pogody 
Odbiór wielopasmowy (odbiór sygnału radiowego na całym świecie) 
Wskaźnik wilgotności powietrza, wewnątrz i na zewnątrz 
Charakterystyka 
Wskaźnik-temperatury na zewnątrz i wewnątrz, przełącznik °C / °F 
Wskaźnik min.-maks. dla temperatury i wilgotności powietrza 
Zegar radiowy z automatycznym ustawieniem czasu i dopasowywaniem do czasu letniego i 
zimowego 
Wyświetlacz w formacie 12/24 h 
Powtarzanie alarmu 



 

 

Komfort nastawiania alarmu 
Duża i dobrze czytelna tarcza zegara. 

 

5. Plansze przedstawiające urządzenia i systemy energetyki odnawialnej  – 2 szt. 

Minimalne wymagania zamawiającego 

Nazwa:     Plansze przedstawiające urządzenia i systemy energetyki odnawialnej 
 
Charakterystyka: 
Parametry podstawowe 
Pełny zestaw plansz składa się z  2 części   - prezentowany zestaw Odnawialne źródła 
energii cz.I oraz Odnawialne źródła energii cz.II. 
Całość to 2 x 13  tablic dydaktycznych  ilustrujących zagadnienia z dziedziny odnawialnych 
źródeł energii. 
Każdy z zestawów czyli cz. I i cz. II jest wyposażony w poradnik metodyczny . 
Tablice są foliowane i posiadają zawieszkę. 

 

III.  Występujące w opisie przedmiotu zamówienia nazwy producentów urządzeń są określone 

jedynie w celu osiągnięcia celów i standardów jakości. Należy je traktować jako 

wskazówki dla wykonawców, którzy mogą zastosować produkty innych producentów o co 

najmniej takich samych lub lepszych parametrach funkcjonalno – użytkowych. 

W przypadku wystąpienia w dokumentacji przetargowej określeń odwołujących się 

bezpośrednio do norm, aprobat, certyfikatów, znaku towarowego, patentu, oznaczenia 

pochodzenia służą one określeniu minimalnych cech technicznych i jakościowych. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych 

materiałów i elementów niż podane w dokumentacji przetargowej, pod warunkiem, że 

zaproponowane materiały i elementy będą posiadały parametry techniczne i jakościowe 

(technologiczne) nie gorsze niż te, które przedstawiono w dokumentacji przetargowej oraz 

posiadać będą certyfikaty i aprobaty równoważne do wskazanych w dokumentacji 

przetargowej. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania 

charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w 

dokumentacji.  

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, 

że oferowane przez niego wyposażenie i materiały spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego.   



 

 

Na potwierdzenie, że oferowane przez wykonawcę dostawy spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego Wykonawca musi załączyć do oferty w przypadku 

rozwiązań równoważnych foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne tych materiałów, 

aby Zamawiający mógł sprawdzić czy odpowiadają one wymaganiom postawionym w 

dokumentacji przetargowej. Zaoferowane wyposażenie i materiały równoważne muszą 

odpowiadać, co, do jakości wymogom wyrobów opisanych w dokumentacji przetargowej. 


