
Załącznik 2. Dodatkowe wymagania, które musi spełnić dostawca Załącznik 2 do oferty

Annex 2. Additional requirements to be fulfilled by the supplier

L.p. Wymaganie
Czy oferent potwierdza 
wymaganie? [Tak/Nie] Uwagi

1 Dostawca zapewni ładowarkę o najnowszej konstrukcji – jeśli zostanie 
wydana nowa wersja sprzętu w okresie obowiązywania umowy, dostawa 
powinna zawierać najnowszy komponent

2 Dostawca będzie utrzymywać oprogramowanie sprzętowe ładowarki 
aktualne i wolne od błędów, pozwalające na obsługę wszystkich nowych 
pojazdów elektrycznych wchodzących na rynek w przyszłości oraz 
utrzymywać produkt na tym samym poziomie z tym samym zakresem 
oferowanych funkcjonalności (z uwzględnieniem różnic technicznych między 
produktami), przez 3 lat od dostarczenia ostatniej w ramach projektu

3 Dostawca musi zapewnić integrację z systemem Etrel Ocean w celu 
udostepnienie wszystkich aktualnych funkcji ładowarki, protokołu wymiany 
danych i systemu zarządzania w trakcie trwania umowy i 3 lata po jej 
wygaśnięciu

4 Dostawca zapewni części zamienne do dostarczonej ładowarki przez okres 10 
lat od daty dostawy ładowarki w ramach umowy

5 Dostawca zapewni szkolenie pracowników  i/lub współpracowników w 
zakresie instalacji, uruchamiania, obsługi, - min. jeden raz w ciągu roku od 
zamówienia, dla min. 3 osób

6 Dostawca akceptuje, że okres gwarancji wynosi trzy (3) lata, a za początek 
okresu gwarancji uznaje się (a) datę zainstalowania i uruchomienia ładowarki 
lub (b) datę, wyznaczoną sześć (6) miesięcy od daty dostarczenia ładowarki 
do Jaworski Auto, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej

7 Dostawca będzie wykonywal przeglądy okresowe i naprawy dokonywane 
przez przeszkolonych pracowników i/lub współpracowników w okresie 
gwarancyjnym 

8 Dostawca zapewni obsługę zgłoszeń serwisowych w ramach udostępnionego 
dedykowanego systemu obsługi

9 Dostawca wraz z ładowarką dostarczy instrukcję obsługi, serwisu i instalacji, 
deklaracji zgodności w języku polskim

10 Dostawca zapewni maksymalny czas dostawy: 3 miesięce od otrzymania 
zamówienia zakupu

11 Dostawca zapewni dostawę uzgodnionych części zamiennych w ramach 
gwarancji na koszt dostawcy

12 Możliwość rozbudowy (w miejscu instalacji) oferowanej ładowarki 
szybkiego ładowarka DC do maksymalnej mocy [kW]:

Należy podać maksymalną moc 
do której można rozbudować 
stację

Należy wypełnić odpowiedzi w białych polach. Dodatkowe informacje należy umieścić w komentarzach.
Please fill in white cells. Additional information can be provided in comments of necessary.



L.p. Wymaganie
Czy oferent potwierdza 
wymaganie? [Tak/Nie] Uwagi

13 Oferowane ładowarki są zgodne z rozporządzeniem w sprawie wymagań 
technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących 
element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego, 
wydanym przez Ministerstwo Energii w dniu 15 lipca 2019 r.

14 Deklaracja czasu dostawy dla ładowarki: (tygodnie od otrzymania 
zamowienia zakupu)

Należy podać liczbę tygodni dla 
dostawy pierwszych  szt.

Ja, niżej podpisany(a):

reprezentując Oferenta:

oświadczam

    (miejscowość i data)

*dla oferty składanej w j. polskim

(czytelny podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentacji)

że przedmiot zamówienia oferowany przez Oferenta spełnia warunki wskazane w Załączniku nr 2 Zapytania ofertowego: „Ładowarka szybkiego ładowania prądem stałym o mocy 100 kW z opcją rozbudowy do większej mocy” i 
podane powyżej.

o spełnieniu warunków wskazanych w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego „Ładowarka szybkiego ładowania prądem stałym o mocy 100 kW z opcją rozbudowy do większej mocy”


