Wola Rudzka, 21.01.2019 r.
Zamawiający:
Sadyba Rozalin Mirosław Gołoś
Rozalin 56
24-300 Opole Lubelskie

Kontakt:
Mirosław Gołoś
+48 664 973 642
mirekgolos@hotmail.com
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..

ZAPYTANIE OFERTOWE
Szanowni Państwo,
W związku z zamiarem realizacji zakupu w ramach naszej inwestycji zwracam się do
wszystkich zainteresowanych z uprzejmą prośbą o składanie ofert na:
Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem
1. Opis przedmiotu zamówienia
W ramach zamówienia zakupiona i zamontowana zostanie kompletna instalacja
fotowoltaiczna na dachu budynku w siedzibie wnioskodawcy – Rozalin 56, 24-300 Opole
Lubelskie (działka 373, gmina Opole Lubelskie, woj. lubelskie), należących do zamawiającego.
Instalacja fotowoltaiczna umożliwi produkcję własnej energii elektrycznej ze słońca, tzw.
zielonej. Moc instalacji powinna wynieść łącznie 9,075 kW.
Oferta obejmuje wszystkie niezbędne materiały, w szczególności panele fotowoltaiczne oraz
niezbędne do wykonania prace, w szczególności:
- zamontowanie konstrukcji dachowych,
- zamontowanie paneli fotowoltaicznych,
- wykonanie instalacji elektrycznej i połączeń paneli fotowoltaicznych,
- zamontowanie falowników sieciowych i wpięcie do sieci,
- zamontowanie zabezpieczeń przeciwprzepięciowych oraz nadprądowych,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej i zgłoszenie do ZE Puławy celem dokonania
odbioru.
Oferty, nie spełniające powyższych wymogów co do przedmiotu zamówienia będą
odrzucone.

2. Kryteria oceny oferty

1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie informacji zawartych w ofercie i
dokumentach dostarczonych wraz z ofertą.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami i ich wagą oraz w następujący sposób będzie oceniać
spełnianie każdego z kryteriów:
a. cena - 70%.
b. okres gwarancji - 20% - maksymalna ilość czasu, w ciągu, którego
Wykonawca obejmuje gwarancją przedmiot zamówienia (w miesiącach).
Wymagany minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy licząc od daty odbioru
końcowego całego zadania.
c. czas reakcji serwisu w okresie gwarancji - 10% - minimalna ilość czasu od
zgłoszenia awarii do momentu przystąpienia do usunięcia awarii
przedmiotu zamówienia.
3. Do porównania ofert będzie brana cena brutto. Najkorzystniejszą ofertą zostanie
wybrana ta, która uzyska najwyższą liczbą punktów, obliczaną według poniższego
wzoru:
Ad. a. C = cena brutto najtańszej oferty/Oferowana cena brutto x 70pkt.
Ad. b. G = okres gwarancji oferty badanej/najdłuższy okres gwarancji x 20pkt.
Ad. c. S = najkrótszy czas reakcji serwisu/ czas reakcji serwisu oferty badanej x
10pkt.
4. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg
poniższego wzoru:
L = C + G +S gdzie: L – całkowita liczba punktów, C – punkty uzyskane w kryterium
„Cena”, G – punkty uzyskane w kryterium „Okres gwarancji”, S – punkty uzyskane
w kryterium „Czas reakcji serwisu”.
3. Termin składania ofert
Na oferty czekamy do dnia 04 luty włącznie, do godziny 23:59.
4. Sposób składania ofert
Oferty mogą być złożone w postaci elektronicznej (wysłanie oferty poprzez e-mail na
mirekgolos@hotmail.com) lub fizycznej (liczy się data fizycznego doręczenia do
siedziby zamawiającego – pocztą lub osobiście, tj. na adres: Sadyba Rozalin Mirosław
Gołoś Rozalin 56, 24-300 Opole Lubelskie).
5. Wymogi formalne pozostałe dotyczące oferty:
a. Oferta powinna zawierać co najmniej:
- pełną nazwę dostawcy;
- przedmiot oferty;
- cenę netto oraz brutto w PLN;
- okres gwarancji;
- czas reakcji serwisu.

b. Oferty muszą obejmować całość przedmiotu Zamówienia, nie dopuszcza się składania
ofert częściowych lub ofert wariantowych.

c. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających
d. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
e. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
f. W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Oferent
zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski,
poświadczone przez Oferenta. Nie dołączenie tłumaczenia skutkować będzie
dyskwalifikacją oferty.
g. Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym przygotowanym przez
zamawiającego (patrz: Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

6. Informacja o wykluczeniu
Nie dopuszcza się składania ofert podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z
nami, tj. Sadyba Rozalin Mirosław Gołoś Rozalin 56, 24-300 Opole Lubelskie.
7. Informacja o unieważnieniu postepowania
Postępowanie może zostać unieważnione w przypadku, gdy zamawiający nie uzyska
co najmniej dwóch ofert zgodnych z niniejszym zapytaniem ofertowym.
8. Dopuszczalne zmiany umowy z wybranym wykonawcą
Mając na uwadze zapisy art. 144 ustawy PZP z 29.01.2004r. dopuszcza się jedynie
nieistotne zmiany postanowień umownych w stosunku do treści wybranej oferty.
Niedopuszczalna jest natomiast – pod rygorem nieważności – istotna zmiana
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia zmian wynika z
okoliczności, o których mowa poniżej:
1)

2)

3)
4)

5)
6)
7)

8)
9)

konieczności przedłużenia terminu wykonania robót, dostaw i usług ze względu na działania sił wyższych,
warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, uniemożliwiających lub ograniczających
możliwość wykonywanie przedmiotu zamówienia, lub zmianę zakresu robót, dostaw i usług wynikającą z
okoliczności których wcześniej nie można było przewidzieć,
konieczności przedłużenia terminu wykonania robót, dostaw i usług ze względu wstrzymania ich przez
Zamawiającego albo przerw w wykonywaniu robót powstałych na skutek okoliczności, za które ponosi
odpowiedzialność Zamawiający, np. zmian w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
maszyny/urządzenia,
konieczności przedłużenia terminu wykonania robót, dostaw i usług ze względu na zmianę postanowień
Umowy o dofinansowanie z ARiMR/UM.
wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, wynikająca z wprowadzonych w dokumentacji
projektowej zmian na etapie realizacji. W tym przypadku Wykonawca sporządzi kosztorys zamienny,
który będzie podlegać zatwierdzeniu przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że łączna wartość
kosztorysowa robót po zmianie nie przekroczy wartości kosztorysowej – ceny netto umowy,
zmiany wynagrodzenia ze względu na wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa
w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym zmiany obowiązującej stawki VAT,
zmiany zasad finansowania i terminów realizacji zamówienia ze względu na zmianę postanowień Umowy
o dofinansowanie między Zamawiającym a ARiMR/UM.,
kiedy zostanie stwierdzona konieczność zaniechania wykonania robót budowlanych, powodująca
zmniejszenie przedmiotu umowy i wynagrodzenia o kwotę stanowiącą równoważność zaniechanych
robót,
wykonania robót związanych z udzieleniem zamówienia dodatkowego,
w przypadku zaistnienia konieczności dokonania zmian technologii wykonywania robót, np. ze względu

na:
a) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, itp.)
skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach
technologicznych;
b) odmienne od uwidocznionych w dokumentacji warunki terenowe, w szczególności istnienie
podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;
c) przedłużająca się procedura administracyjna, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, dotycząca
uzyskania niezbędnych pozwoleń i uzgodnień, wymaganych przepisami prawa.

Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do
przedłożenia uzasadnionego, pisemnego wniosku wraz z udokumentowaniem
zaistnienia którejkolwiek z przesłanek wymienionych powyżej. Strony ustalają, że
wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający
może wyrazić zgodę, nie stanowiąc jego zobowiązania.

Z poważaniem,

………………………………
Mirosław Gołoś

…………………, …………. 2018 r.
Miejscowość i data wystawienia oferty

OFERENT (dane):
…………………………….……
…………………………….……
…………………………….……
NIP: ……………………….……

OFERTA
Niniejszym składam ofertę dla:

Sadyba Rozalin Mirosław Gołoś, Rozalin 56, 24-300 Opole Lubelskie
NIP 715-134-52-61
na zakup:
Instalacja fotowoltaiczna wraz z montażem - Moc zestawu: 9,075 kW
…………………………………..……………………………………………………………..
Nazwa i typ oferowanego środka trwałego / towaru

Ponadto oświadczam, iż w pełni zapoznałem się z Państwa wymogami co do instalacji fotowoltaicznej
i jej montażu i jestem w pełni świadomy/-a zakresu rzeczowego prac do wykonania. Nie wnoszę do
niego zastrzeżeń.
Wszystkie ceny podane są w PLN.

Lp

1

Nazwa śr. trwałego / towaru

Wartość
netto

Podatek
VAT

Instalacja fotowoltaiczna wraz z montażem
Moc zestawu: 9,075 kW

RAZEM
Razem do zapłaty brutto: (słownie: ……………………………………………………….)
Ponadto proponuję Państwu w ramach oferty:
- OKRES GWARANCJI:
- CZAS REAKCJI SERWISU:

………………. (w miesiącach)
………………. (w godzinach)

……………..………………………………...
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej

Wartość brutto

