
Informacja o ogłoszeniu zapytania ofertowego nr 01 z dnia 09.01.2023r 

W związku z realizacją projektu pn. „Budowa infrastruktury ładowania pojazdów 
elektrycznych, stacje DC  małej mocy” GO+EAUTO spółka z o.o. z/s w Krakowie zaprasza 
do składania ofert na dostawę i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych. 

 

Stacja ładowania pojazdów elektrycznych powinna spełniać n/w parametry:  

- moc całkowita wyjściowa minimum 50-100kW  

- zakres napięć wyjściowych 200-450V DC 

- ładowanie jednoczesne dwóch samochodów DC + AC, złącza CCS2, CHAdeMO,AC-t2 

- komunikacja minimum OCPP 1,6 json  

- możliwość odbierania informacji od backendu o ilości energii dostępnej dla danej transakcji 
i automatycznego zatrzymania ładowania po osiągnięciu limitu kWh. 

- dostęp zdalny dla zamawiającego do rekonfiguracji stacji, logów, statusów 

- uruchamianie ładowarki przed kartę RFID oraz zdalnie przez OCPP 

- interfejs użytkownika z LCD i TS lub przyciskami 

- terminal płatniczy Ingenico Self2000, zintegrowany ze stacją, aplikacją i systemem ERP 

- norma IP54, IK10 

- zgodność z wszystkimi przepisami i normami obowiązującymi na terenie RP dla 
ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz spełniać wymogi UDT i 
PPOŻ dla takich stacji. 

- zapewniać dostęp dla osób z niepełno sprawnościami 

- wyposażenie zapewniające pełnienie roli OOSŁ i DUŁ. 

- zgodność z systemem GO+GONET 

- fundament prefabrykowany 

Dostawca sprzętu zapewni: 

- szkolenie z obsługi i utrzymania stacji; 

- okres gwarancji : 2-10 lat 

- obsługę okresową stacji w okresie gwarancji w pełnym zakresie 

- serwis pogwarancyjny, w tym części zamienne do 31 grudnia 2031r.; 

 

Ilość: 5 sztuk 

Termin dostawy: w partiach, w uzgodnieniu z zamawiającym. 



miejsce montażu: terytorium Polski 

 

Oferta wraz z załącznikami winna być złożona w formie pisemnej na adres Spółki lub na 
email: oferty@gopluseauto.pl . 

Do składania ofert są dopuszczone podmioty, które spełniają następujące kryteria:  

a) dołączyły do przedkładanej oferty aktualny na dzień składania oferty odpis z 
Krajowego Rejestru Sądowego, lub kopię Wpisu do Ewidencji Działalności lub 
dokumenty równoważne;  

b) wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą:  
a. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i 

zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. 
b. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 

dysponować osobami zdolnymi do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia; 
c. nie zalegać z opłacaniem podatków;  
d. nie zalegać z opłacaniem opłat i składek ZUS;  
e. nie być podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym 

GO+EAUTO sp. z o.o.; 
f. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  
g. być podmiotem w stosunku do którego nie jest prowadzone postępowanie 

likwidacyjne czy upadłościowe.  
c) akceptują bez zastrzeżeń warunki zawarte w niniejszym zaproszeniu.  
d) gwarantują nienaruszalność praw własności intelektualnej osób trzecich.  
e) potwierdzają termin ważności oferty – nie krótszy niż 4 miesiące od dnia złożenia 

oferty.  
f) posiadają w swoim dorobku co najmniej jedną realizację podobną do przedmiotu 

zamówienia. 
g) przedstawią harmonogram prac zgodny z wymaganiami niniejszego zaproszenia.  
h) dołączy do oferty oświadczenie, że wykonywać będzie prace siłami własnymi lub przy 

udziale podwykonawców. W przypadku braku możliwości samodzielnego wykonania 
pracy w pełnym zakresie dopuszcza się udział podwykonawców. Przy podzleceniu 
prac należy podać podwykonawcę dla prac podzlecanych oraz wartość prac 
podzlecanych.  

 

Zamawiający ma prawo zakończyć postępowanie bez wyboru oferenta.  

Termin składania ofert do 30.01.2023r 

Zainteresowani mogą występować o szczegółowe informacje drogą elektroniczną pod 
adresem: oferty@gopluseauto.pl 

 


