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Żmiąca, 20-09-2017r.  
Miejscowość i data  

 
 
Wincenty Krzyżak Gospodarstwo Sadownicze  
Żmiąca 208, 34-603 Ujanowice  
Tel. 534-947-447,  

e-mail: wincenty.krzyzak@sadywincenta.pl 
www.sadywincenta.pl 
………………………………………… 
Dane identyfikacyjne zamawiającego  
 

 
 
 
 
 

………………………………… 
Dane identyfikujące oferenta  

 
 
 

Zapytanie ofertowe 
 
Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę i montaż 

instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,78 kW - 1 kpl.  

 

a) Opis przedmiotu zamówienia (zadania): 

 

Rodzaj zamówienia: roboty instalacyjne  

Kod CPV:  

45000000-7 Roboty budowlane  
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 
 

 Minimalne parametry techniczne charakteryzujące urządzenie: 

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na połaciach dachowych istniejącego 

budynku zakładu produkcji soków z owoców i warzyw w Żmiącej 208 na działce nr 264/5 

według poniższego przedmiaru robót: 

Podstawa nakładu, opis pozycji Ilość Krot. Jedn. 

1 Instalacja fotowoltaiczna 

1.1 Kalkulacja własna 
     Dostawa i montaż konstrukcji wsporczej pod instalację 
fotowoltaiczną 

153  szt. 

1.2 Kalkulacja indywidualna 
     Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych do 20 kg na 

153  szt. 
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wcześniej przygotowanych konstrukcjach wraz ze złączami 
firmowymi 

1.3 KNNR 5/705/1 
      Ułożenie rur osłonowych giętkich odpornych na UV wraz z 
uchwytami 

97,00  m 

1.4 KNNR 5/707/5 (1) 
      Układanie kabli YKYżo rx10mm2 0,6/1kV 

21,00  m 

1.5 KNR 508/403/10 
      Dostawa i montaż inwertera  - inwerter 1 - 20 kW 

1  szt. 

1.6 KNR 508/403/10 
      Dostawa i montaż inwertera  - inwerter 2 - 15 kW 

1  szt. 

1.7 KNR 508/404/7 
      Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z 
konstrukcją, przykręcenie do gotowego podłoża - montaż 
skrzynki rozdzielczej AC z zabezpieczeniami nadprądowymi 

1  szt. 

1.8 KNNR 5/202/2 (1) 
     Przewody izolowane 1-żyłowe układane w gotowych 
korytkach, przekrój, 4˙mm2 

83,00  m 

1.9 KNNR 5/202/2 (2) 
     Przewody izolowane 1-żyłowe układane w gotowych 
korytkach, przekrój, 6˙mm2 

486,00  m 

 

Informacje dodo takowe:  
- moc instalacji - 39,78 kWp 
- moduł polikrystaliczny  
- inwertery (falowniki) klasy PREMIUM lub równoważne  
- inwertery z zintegrowanym webserwerem umożliwiającym monitoring 
instalacji fotowoltaicznej 
- zabezpieczenie przetężeniowe  
- konstrukcja montażowa - montaż pionowy na dachu pochyłym, pokrytym 
blachą trapezową (równolegle do powierzchni dachu), 
 
- Minimalny wymagany przez Zamawiającego obowiązkowy okres gwarancji 
na roboty instalacyjne i inwertery (falowniki) wynosi – 5 lat (60 miesięcy).  
 

Wszelkie nazwy własne obiektów lub ich części, a także nazwy handlowe materiałów 
budowlanych użyte w dokumentacji mają charakter wyłącznie poglądowy. Zamawiający 
dopuszcza zastosowanie materiałów/produktów innego producenta o równoważnych 
parametrach technicznych. 

 
Wykonawca na podstawie powyższego przedmiaru robót, winien 
sporządzić kosztorys ofertowy uproszczony. 
 
W ofercie należy podać osobno okres gwarancji na panele 
fotowoltaiczne oraz osobno na inwertery (falowniki).  
 

b) Warunki udziału w postępowaniu  
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:  
a. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi 
zamówienia, 



3 
 

b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym do 
wykonania zamówienia 

i złożą w tej kwestii stosowne oświadczenie – Formularz oświadczenia w 
załączeniu – załącznik nr 1.  
 
Oferty Wykonawców, którzy nie spełnią ww. warunków nie będą oceniane. 
 

c) Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o 
następujące kryteria: 
 
Nazwa kryterium Waga %: 

Cena netto 80 % 

Okres gwarancji na sprawność paneli fotowoltaicznych min. 80% 10 % 

Okres gwarancji na inwertery (falowniki)  10 % 

Suma  100% = 100 punktów  

 

d) Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium 
oceny oferty: 
 
Punkty przyznawane za podane w pkt. c Kryteria oceny ofert będą liczone według następujących 
wzorów:  
Cena netto 
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga 
gdzie: 
 - Cmin - najniższa cena netto spośród wszystkich ofert 
 - Cof - cena netto podana w ofercie 
 
Okres gwarancji na sprawność paneli fotowoltaicznych min. 80% 
Liczba punktów = ( Gof/Gmax ) * 100 * waga 
gdzie: 
- Gof – długość gwarancji podana w ofercie 
- Gmax – najdłuższa gwarancja spośród wszystkich ofert 
 
Okres gwarancji na inwertery (falowniki)  
Liczba punktów = ( Gof/Gmax ) * 100 * waga 
gdzie: 
- Gof – długość gwarancji podana w ofercie 
- Gmax – najdłuższa gwarancja spośród wszystkich ofert 
 

Minimalny wymagany przez Zamawiającego obowiązkowy okres gwarancji na 
inwertery (falowniki) wynosi – 5 lat (60 miesięcy).  
 
W przypadku gdy dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający 
wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli ceny również będą identyczne Zamawiający 
wybierze ofertę z najdłuższym okresem gwarancji na sprawność paneli fotowoltaicznych 
min. 80%. Jeżeli nadal taki sposób postępowania nie prowadzi do wyboru oferty 
najkorzystniejszej Zamawiający wybierze ofertę oferenta, który wskazał krótszy okres 
realizacji Zamówienia.  

 

e) Termin składania ofert 
Termin składania ofert upływa w dniu  
 

dzień miesiąc rok 

04 10 2017 
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f) Termin realizacji zamówienia  
Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin 
realizacji zamówienia upływa w dniu  

dzień miesiąc rok 

20 10 2017 

 

g) Miejsce składania ofert: 
Ofertę należy złożyć w:  
Wincenty Krzyżak Gospodarstwo Sadownicze  
Żmiąca 208, 34-603 Ujanowice  

e-mail: wincenty.krzyzak@sadywincenta.pl 
 

h) Akceptowalne formy składania ofert:  
1. Pocztą tradycyjną lub kurierską na adres wskazany w pkt. g 
2. Osobiście do siedziby Zamawiającego pod adresem wskazanym w pkt. g 
3. Pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w pkt. g 

 

i) Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:  
1. dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),  
2. opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opis przedmiotu 
zamówienia),  
3. wartość oferty netto 
4.wartość oferty brutto, 
5. okres gwarancji, 
6. termin realizacji zamówienia,  
7. termin ważności oferty 
8. datę sporządzenia oferty  
9. podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu oraz opatrzenie 
pieczęcią firmową/ imienną  

 
Oferty powinny zawierać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty 
(np. zostać opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać sporządzone na papierze 
firmowym, itp.).  
Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto wskazane jest, by 
oferta zawierała inne dodatkowe informacje, np. warunki płatności, możliwe do uzyskania upusty, 
wymagania dotyczące konserwacji, przeglądów i serwisowania urządzenia, kosztorys ofertowy, 
itp.  

  
j) Informacja na temat odrzucenia ofert 
 
1. Odrzuceniu podlegają oferty: 
- których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 
- złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym, 
- które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert, 
- złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań 
osobowych lub kapitałowych. 
 
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą 
być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne 
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, 
polegające w szczególności na: 
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
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c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika, 
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej,  
e. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.  

W załączeniu Formularz oświadczenia – załącznik nr 2.  
 

k) Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych.  
 

l) Informacje dodatkowe: 
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania ofertowego bez wyboru 
żadnej z ofert.  
 
2. Nie przewiduje się wprowadzania zmian w umowie o udzielenie zamówienia, udzielonego wg 
„zasady konkurencyjności” za wyjątkiem zmian nieistotnych, tzn. nie wpływających na kryteria 
oceny ofert (np. zmiana dotycząca danych adresowych stron umowy). 
 
3. Osoby wyznaczone do kontaktu z oferentami: 

Wincenty Krzyżak  
Tel. 534-947-447, e-mail: wincenty.krzyzak@sadywincenta.pl 
 

Załączniki:  

Załącznik nr 1. Oświadczenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 2. Oświadczenie Oferenta dotyczące braku powiązań 

 

 

 

 

 

.……………………………………………………. 

(podpis i pieczęć Zamawiającego) 
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