
                                                                                                                      Oentsjerk, 14 juni 2012 
 
Onderwerp: offerte aanvraag 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Groenkerk/Grientsjerk 
In Oentsjerk zijn wij bezig met een duurzaamheidinitiatief met de naam Groenkerk/Grientsjerk.  
De gezamenlijke aanschaf van zonnepanelen is daar een onderdeel van. Omdat dit onze eerste 
collectieve inkoopactie wordt stellen we onszelf kort aan u voor. De groep Groenkerk is ontstaan 
naar aanleiding van de Doarpsfisy Oentsjerk en stelt zich als doel Oentsjerk in 2050  CO2- neutraal.  
We willen ons op verschillende terreinen van duurzaamheid bewegen, waarvan zonne-energie er 
een is. Meer informatie over Groenkerk kunt u vinden op onze website www.groenkerk.nl. 
 
De komende jaren willen wij  regelmatig collectieve inkoopacties voor zonnestroom opzetten onder 
de naam Zon van Tryntsje, zowel voor inwoners van de Trynwâlden als voor ons MKB. De eerste 
actie is een pilot en richt zich voornamelijk op Oentsjerk. Via verschillende communicatiekanalen 
wordt iedereen die belangstelling heeft voor zonnestroom in de Trynwâlden uitgenodigd in te 
schrijven. We bekijken momenteel al de mogelijkheden voor een vervolgactie voor meer dorpen in de 
Trynwâlden later dit jaar. 
 
Proces 
Groenkerk zal in deze collectieve acties als intermediair fungeren. Wij hebben geen commercieel 
belang. Ons doel is onze dorpsgenoten te motiveren tot het produceren van eigen groene stroom en 
te ontzorgen. Wij hebben een lange termijn perspectief: als men meedoet met deze collectieve actie 
schaft men voor een goede prijs een betrouwbare en duurzame zonnestroominstallatie aan. Wij 
bundelen de aanvragen van de deelnemers aan Zon van Tryntsje. Op dit moment zijn er binnen 5 
dagen 15 geïnteresseerden die zich hebben aangemeld. 
Na gunning neemt u contact op met de individuele deelnemers. U maakt een maatwerkofferte, sluit 
een contract met de individuele deelnemers en levert hun volgens overeengekomen voorwaarden de 
installaties op maat. Voor onze intermediairfunctie vragen wij u een kleine vrijwillige vergoeding om 
onze vergroeningsacties voort te kunnen zetten. Het verzoek om een kleine vrijwillige bijdrage wordt 
ook gedaan aan deelnemers van Zon van Tryntsje. 
Op 20 juni organiseert Groenkerk een informatie avond waar o.a. de zonnepanelenactie aan het dorp 
wordt toegelicht, en de gekozen aanbieder bekend wordt gemaakt. 
 
Het is de bedoeling dat de maatwerkoffertes  mee kunnen profiteren van de subsidieactie die het Rijk 
per 2 juli a.s. laat ingaan. De contracten moeten 2 juli 00.00 uur volgens de subsidievoorwaarden 
(w.o. getekend) verzonden kunnen worden door de deelnemers. Hierbij geldt vanzelfsprekend de 
medewerking en bereikbaarheid van de deelnemers als voorwaarde.  
 
De planning is krap gegeven de einddatum van 2 juli: 
uitwerken offertes:  vrijdag15 juni – dinsdag 19 juni 17.00 uur 
gunning:    woensdag 20 juni 
opstellen maatwerkoffertes: donderdag 21 juni – vrijdag 29 juni  
 
Beoordelingscriteria 
Met deze offerteaanvraag vergelijken wij verschillende aanbieders op de volgende 
beoordelingscriteria: compleetheid, voldoen aan hoge kwaliteitseisen aan de gehele installatie en 
landelijk gangbare normen, prijs/prestatieverhouding, garanties en bijbehorende dienstverlening. 
 
Prijsopgave 
Graag ontvangen wij van u een prijsopgave -met staffelkortingen- van 3 fictieve installaties (schuin 
pannendak, zuid georiënteerd) met een totaalvermogen van: 

• ca. 1200 Wp 
• ca. 2400 Wp 
• ca. 3600 Wp 



 
Prijsopgave van de montage in de 3 fictieve standaardsituaties met toelichting wat daar onder valt. 
 
Van de zonnepanelen en de omvormer willen we specificaties hebben m.b.t. 
      Zonnepanelen: 

• soort, merk, type, afmeting, herkomst, prijs en vermogensgarantie van de zonnepanelen 
     Omvormers (geluidsarm): 

• merk, type en prijs van de omvormers 
• opgewekt vermogen moet kunnen worden afgelezen, totaal cumulatief vermogen, cumulatief 

vermogen per dag en zon/gebruiksuren 
 
Verder per systeem aangeven: 

• verwachte opbrengst per jaar (kWh/j) voor de situatie in de Trynwâlden (aangeven zonuren) 
 
Garantie-, leverings- en reparatievoorwaarden 

• opbrengstgarantie voor de duur van 25 jaar 
• vermogensgarantie op zonnepanelen bedraagt minimaal 90% na 10 jaar en minimaal 

80% na 25 jaar na de levering 
• productgarantie op alle onderdelen voor de duur van 10 jaar na de levering 
• systeemgarantie voor de duur van 10 jaar na de levering 
• levering en montage van de installatie maximaal 6 maanden 
• aangeven binnen welke termijn service wordt verleend bij storingen 

 
Wij zien uw aanbieding met belangstelling tegemoet. 
 
Wij gaan er van uit dat u deze offerte aanvraag niet per post hoeft te ontvangen. Mocht dit wel zo 
zijn, dan kunt u dat ons secretariaat laten weten. Mocht u inhoudelijke vragen hebben dan zijn wij 
bereikbaar op de volgende telefoonnummers van de leden van Grientsjerk/Groenkerk: 
Karel van der Linden 058 – 8448804 
Jitske Stavenga 058 – 25 60 133 of 06 - 11 86 87 01 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens werkgroep Groenkerk/Grientsjerk, 
 
Corien van der Linden, 
secretariaat 
 
It Medsje 14 
9062 HV Oentsjerk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


