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OGŁOSZENIE
Lidl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. informuje, że zamierza realizować projekt
polegający na posadowieniu ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych
o mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW.
Projekt finansowany jest przez Lidl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą
w Jankowicach. Lidl ubiega się także o wsparcie w ramach programu priorytetowego nr 6.4
„Zeroemisyjny transport Wsparcie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych
i infrastruktury tankowania wodoru”.
Postępowanie ofertowe będzie prowadzone zgodnie
oraz z warunkami określonymi przez Zleceniodawcę.

z

zasadą

konkurencyjności

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Oferty można składać w następujących zakresach:
• stacje ładowania pojazdów 50 kW (65 sztuk)
• dostawa
Minimalne kryteria dla stacji ładowania:
• złącze AC - TYP2
• złącze DC - CCS oraz opcjonalnie CHADEMO.
• możliwość dokonywania płatności kartą lub rozbudowy stacji ładowania pozwalającej
na montaż terminalu płatniczego dostarczonego przez Lidl.
• ładowanie prądem przemiennym zgodnie z normą IEC 61851-1 o mocy 22 kW (32 A).
• ładowanie prądem stałym zgodnie z normą IEC 61851-23/24 o mocy min. 50 kW (120 A).
• plug&Charge/RFID
• łączność: modem GSM, 2,5G Edge, 3G UMTS i 4G LTE,
• komunikacja z pojazdem zgodnie z IEC 61851-22 a także ISO/IEC 15118 Powerline
Communication,
• komunikacja zgodnie z OCPP Standard 1.6 (w tym Funkcja SmartCharging),
• kompatybilność z systemem be.energised (system stosowany przez operatora
do zarządzania siecią ogólnodostępnych stacji ładowania Lidl) – potwierdzona
referencjami, wynikami testów, w praktyce itp.
• uwierzytelnianie RFID zgodnie z normą ISO 14443 A/B
• kabel DC o długości min. 3 metrów.
• ochrona przeciwprzepięciowa CPTPSM4-40/400 TNS IR - IEC 61643-11 (klasa II).
• stopień ochrony IP 54 / IK 10.
• zabezpieczenie bezpiecznikowe: 125A.
Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia do dnia 2023-02-15 roku.
KRYTERIA OCENY
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Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi
kryteriami dla dostarczanych stacji ładowania:
Kryterium nr 1. Cena
Najwyższą liczbę punktów (70 pkt) otrzyma najkorzystniejsza cenowo oferta. Pozostałe oferty
zostaną ocenione według następującego wzoru:
Liczba punktów = (najkorzystniejsza cena / cena badanej oferty) * 70
Kryterium nr 2. Okres gwarancji
Punkty zostaną przydzielone zgodnie z poniższym schematem:
• Minimalny akceptowalny okres gwarancji 12 miesięcy – 0 pkt,
• Od 13 miesięcy do 18 miesięcy – 5 pkt,
• Od 19 miesięcy do 24 miesięcy – 10 pkt,
• Powyżej 24 miesięcy - 20 pkt.
Kryterium nr 3. Czas reakcji serwisu
Punkty zostaną przydzielone zgodnie z poniższym schematem:
•
•
•

Maksymalny akceptowalny czas reakcji serwisu 7 dni roboczych – 0 pkt,
Od 4 dni roboczych do 6 dni roboczych – 5 pkt,
Do 3 dni roboczych – 10 pkt,

Maksymalna ilość punków wynosi:
Kryterium nr 1 - 70 pkt
Kryterium nr 2 - 20 pkt
Kryterium nr 3 - 10 pkt
POZOSTAŁE WARUNKI
Lidl zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej ze złożonych ofert oraz do unieważnienia
postępowania ofertowego bez podania przyczyny.
Lidl zastrzega, że będzie przyjmował oferty do dnia 15.12.2022 r. Wszelkie oferty nadesłane po
upływie wskazanego terminu zostaną odrzucone.
Wyklucza się udział w postępowaniu ofertowym podmiotów osobowo lub kapitałowo
powiązanych z Lidl.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Lidl
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Lidl lub osobami
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wykonującymi w imieniu Lidl czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
• 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.
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INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW
1. Zakres prac
Zleceniodawca oświadcza, iż zamierza zakupić stacje ładowania pojazdów elektrycznych.
W związku z tym zaprasza do składania ofert na wykonanie prac według opisu zawartego
w niniejszej Specyfikacji.
2. Dokumenty wchodzące w skład oferty
Oferta złożona przez Oferenta powinna zawierać następujące dokumenty
• Dane techniczne (elektryczne i mechaniczne)
• Deklaracja Zgodności EU
• Potwierdzenie kompatybilności z be.energised
3. Sposób złożenia oferty
Dokumentację ofertową należy przesłać na adres:
ev.przetargi@lidl.pl do dnia 15.12.2022 r.
4. Termin związania ofertą
4.1 Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty (w wersji elektronicznej - e-mail)
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.12.2022 r.
4.2 Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych od daty zakończenia
negocjacji w sprawie przyznania zlecenia.
4.3 Oferent, który uchyli się od zawarcia umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie,
jeśli jego oferta zostanie wybrana, może zostać wykluczony z listy oferentów mogących
ubiegać się w przyszłości o kontrakty ze Zleceniodawcą. Zleceniodawca może zwrócić się do
Oferentów z prośbą o przedłużenie terminu związania ofertą na określony, dodatkowy czas.
Prośba oraz odpowiedzi Oferentów powinny być zgłoszone elektronicznie.
4.4 Oferent może odmówić spełnienia prośby Zleceniodawcy. W takim przypadku może on
wycofać swoją ofertę bez konsekwencji opisanych w punkcie 4.3.
5. Modyfikacje i wycofanie oferty
5.1 Żadna z ofert nie może być zmodyfikowana po terminie składania ofert, z wyłączeniem:
• negocjacji cenowych zainicjowanych przez Zleceniodawcę,
• poprawy oczywistych omyłek – również zainicjowaliśmy przez Zleceniodawcę.
5.2 Modyfikację lub wycofanie oferty, można składać, wpisując w tytule maila “Modyfikacja” lub
“Wycofanie.

Lidl sp. z o.o. sp. k., ul. Poznańska 48, Jankowice, 62-080 Tarnowo Podgórne, telefon: +48 61 896 76 00, www.lidl.pl
KRS: 0000597711 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, REGON: 302821772 NIP: 7811897358 Nr rej. BDO: 000002265

Lidl sp. z o. o. sp. k.
14.11.2022 r.
6. Cena ofertowa
6.1 Oferta obejmować będzie:
• stację ładowania pojazdów,
• dostawę stacji ładowania do Centrum Dystrybucji zlokalizowanego w Jankowicach (62080),
7. Prawo Zleceniodawcy do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
7.1 Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej ze złożonych ofert oraz
do unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny.
7.2 Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do przyjęcia oferty w niepełnym zakresie (bez
fundamentu)
8. Powiadomienie o wyniku postępowania przetargowego i podpisanie Umowy.
8.1 Oferent, którego ofertę przyjęto, zostanie powiadomiony przez Zleceniodawcę.
8.2 W powiadomieniu określona będzie kwota, którą Zleceniodawca zapłaci Oferentowi
w zamian za dostawę przez Oferenta artykułów w przypadku przyznania zlecenia.
9. Pytania i uwagi
W przypadku uwag i pytań Oferent może przesłać je na adres e-mail ev.przetargi@lidl.pl do
dnia 07.12.2022 r.

TERMINY
•
•
•
•

Rozmowy techniczne do 12.12.2022 r.
Złożenie ofert: 15.12.2022 r.
Negocjacje w sprawie przyznania zlecenia 21.12.2022 r.
Rozstrzygnięcie: 22.12.2022 r.
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