
 
 

 
 

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/PORiM/2019 

 
dot. zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych o mocy 32 kW w celu podniesienia poziomu 
świadczonych usług turystycznych i okołoturystycznych w ramach działania 4.2 „Realizacja 
lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie 
zatrudnienia spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na 
potrzeby realizacji operacji pn.: „Postawienie farmy fotowoltaicznej o mocy 32 kW,  zakup i montaż 
sprzętu audiowizualnego oraz utworzenie zagrody edukacji ekologicznej w Lokalnym Centrum 
Turystycznym w miejscowości Osieki nad jeziorem Krosnowskim”. 
 

 
I. ZAMAWIAJĄCY 

Nazwa: Agencja Rozwoju Nieruchomości  

Adres podmiotu: Osieki 26 c, 77-141 Borzytuchom 

NIP: 842-100-33-94 

REGON: 770785447 

Osoba do kontaktu: Czesław Zarzycki  

Nr telefonu: 502 234 279  

Adres poczty elektronicznej: zarzycki.czeslaw1@wp.pl  

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy  

  32 kW w celu podniesienia poziomu świadczonych usług turystycznych i okołoturystycznych, 

  zgodnie ze specyfikacją przedstawioną poniżej: 

 

Lp. 
PRZEDMIOT 

ZAMÓWIENIA 

 

PARAMETRY TECHNICZNE/JAKOŚCIOWE 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
J.M. ILOŚĆ 

 

 

1 
Panele fotowoltaiczne o 

mocy 32 kW 

− panele fotowoltaiczne Selfa SV60P.4-270 lub 

równoważne 

− inwerter falownik Delta RPI M15A lub równoważny 

− konstrukcja wsporcza  

− przewód solarny 4mm qw lub równoważny 

− zabezpieczenia AC i DC lub równoważne, 

instalacja uziemiająca  

− materiały instalatorskie  

kpl. 1 
 

 

2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania całości zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza 

  możliwości składania ofert częściowych. 

 

III. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Termin realizacji zamówienia do 31.07.2019 r. 

2. Miejsce realizacji zamówienia – działka ewidencyjna nr 47, obręb 8 Osieki, 77-141 Borzytuchom.   

3. Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnej i terminowej realizacji zamówienia. 

 

IV. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Zapłata zostanie dokonana po realizacji przedmiotu zamówienia, potwierdzonego przez 

  Zamawiającego protokołem odbioru końcowego.    
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2. Płatność wynikająca z faktury zostanie uregulowana przelewem w ciągu 14 dni od daty 

  doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę, na 

  rachunek bankowy wskazany na fakturze. 

3. Wszelkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do miejsca realizacji ponosi 

  Wykonawca. 

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczki na poczet zrealizowania 

  Zamówienia. 

5. W przypadku nie wykonania umowy przez Wykonawcę lub wykonania przedmiotu zamówienia  

  w sposób niezgodny z umową, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej  

  w wysokości 30% wartości umowy lub do usunięcia wskazanych przez Zamawiającego wad 

  przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę w każdym terminie bez skutków finansowych 

  w przypadku, gdy przedmiot  zamówienia objęty umową nie jest realizowany zgodnie  

  z warunkami umowy lub nie jest wykonywany w terminie. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia łącznie następujące 

  warunki udziału tj.: 

a) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli 

     Wykonawca wykaże, że: 

− w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował min. 5 podobnych usług, będących 

przedmiotem zamówienia. 

W celu potwierdzenie spełnienia powyższego warunku, Wykonawca przedstawi wykaz 

zrealizowanych usług (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego). 

2. O udzielenie zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu 

  z postępowania. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który jest powiązany z nim 

  osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe 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 spółki kapitałowej,  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

  prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

  lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, 

e) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 

  wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy. 

W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, Wykonawca 

  składa z ofertą oświadczenie o braku ww. powiązań (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego). 

3. Złoży kompletną i prawidłowo wypełnioną ofertę, na którą składają się następujące dokumenty: 

  Formularz ofertowy oraz załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. 

4. Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w pkt. II 

  niniejszego Zapytania ofertowego. 



 

 
 

 

5. W toku badania ofert Zamawiający zastrzega sobie możliwość wnioskowania do Wykonawcy 

  o złożenie wyjaśnień w stosunku do złożonej oferty. Brak odpowiedzi ze strony Wykonawcy 

  skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

6. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – 

  nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony  

  w postępowaniu. 

 

VI. ODRZUCENIE OFERTY 

1. Oferta zostanie odrzucona jeśli: 

a) nie jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia określonym w punkcie II, 
b) Wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę, 
c) nie odpowiada warunkom udziału, określonym w punkcie V, 
d) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

  nieuczciwej konkurencji, 
e) Wykonawca jest wykluczony z postępowania, 
f) oferta wpłynęła po terminie składania ofert, 
g) jest niezgodna z innymi przepisami. 

 

VII.  KRYTERIA WYBORU OFERT I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
1. Oferty Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenione  

  wg. następujących kryteriów:  

Kryterium 
Znaczenie procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość punktów, jakie może 
otrzymać oferta 

za dane kryterium 

Cena (C) 70% 70 punktów 

Doświadczenie (D) 15% 15 punktów 

Gwarancja (G) [w latach] 15% 15 punktów 

 
2. Zasady oceny kryterium „Cena” (C). 

Będzie brana pod uwagę „Cena”, stanowiąca łączną wartość przedmiotu zamówienia (kwota 
ta wskazana będzie w Formularzu ofertowym). Oferta najtańsza, niepodlegająca odrzuceniu, 
otrzyma 70 pkt., oferty droższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów. Punkty za kryterium 
„Cena” będą obliczone wg poniższego wzoru:  

 

                                                          Cmin 
         Cena ( C )= -------------------------------------------------------------- x 70 pkt. 
                                                Cena badanej oferty  
      gdzie: 

„Cena” C Ilość punktów, jakie otrzyma oferta badana za kryterium "Cena" 

Cmin najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 

Cena badanej oferty cena brutto oferty badanej 

70 pkt. maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena” 
 

3. Zasady oceny kryterium „Doświadczenie” (D). 

− 6 – 8  zrealizowanych usług – 10 pkt., 

− 9 i więcej zrealizowanych usług – 15 pkt. 

4. Zasady oceny kryterium „Gwarancja” (G). 

− najdłuższy zaproponowany okres [w latach] gwarancyjny w ocenianej ofercie otrzyma – 15 pkt.  

   



 

 
 

 

5. Ostateczna ocena punktowa oferty. 

Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę 

punktów w ostatecznej ocenie. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania to 100 pkt. 

Punkty będą obliczone za pomocą wzoru: 

                S =  C + D + G 
  gdzie:  
  S = sumaryczna ilość punktów badanej oferty, 
  C = liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”, 
                       D = liczba punktów uzyskanych w kryterium „Doświadczenie”, 

 G = liczba punktów uzyskanych w kryterium „Gwarancja”. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu 
punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach otrzyma największą liczbę punktów.  

6. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny z Wykonawcom, którego oferta została 
  uznana za najkorzystniejszą w przypadku, gdy zaproponowana cena przekroczy możliwości 
  cenowe Zamawiającego. 

7. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich 
  Wykonawców, którzy prawidłowo złożyli ofertę. 

8. W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych  

z zapytaniem ofertowym, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego 

rozpoczęcia procedury Zapytania ofertowego. 

9. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego Zapytania ofertowego bez 

wybrania którejkolwiek z ofert.  

10. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. 

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

2. Stawkę za usługę należy podać w walucie polskiej, w kwocie brutto, uwzględniającej wszystkie 

  podatki. 

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na Formularzu ofertowym załączonym do niniejszego 

  Zapytania ofertowego. 

4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca. 

 
IX. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY  

1. Oferta może zostać złożona w jednej z niżej wymienionych form: 

a) pocztą tradycyjną/kurierem, na adres: Agencja Rozwoju Nieruchomości – Czesław Zarzycki, 

  Osieki 26 c, 77-141 Borzytuchom 

b) pocztą elektroniczną na adres e-mail: zarzycki.czeslaw1@wp.pl  

2. Termin złożenia oferty: do dnia 30.05.2019 r.  

3. Zamawiający uzna ofertę za złożoną jeśli wpłynie na adres określony w pkt. 1, ppkt a lub b oraz 

  w terminie wyznaczonym w pkt. 2. 

 
X. WARUNKI ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia Zapytania ofertowego w przypadku braku 

  złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.  

2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem tygodniowego wypowiedzenia. 

3. Złożenie oferty w ramach Zapytania ofertowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem 

  powyższych zasad. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji cenowych z Wykonawcą. 
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5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania ofertowego 

  przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu 

  treści Zapytania ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom niezwłocznie w formie 

  elektronicznej (e-mail), jak również zostanie opublikowana na stronie internetowej 

  Zamawiającego. Jednocześnie w wyniku przeprowadzonej modyfikacji zapytania ofertowego, 

  Zamawiający przedłuży termin składania ofert do 10 dni roboczych od dnia przekazania informacji 

  o dokonanej modyfikacji.     

6. W sytuacji wystąpienia zmiany parametru wskazanego przez Zamawiającego, a mającego wpływ 

  na wartość oferty przed podpisaniem umowy znajdzie on swe odzwierciedlenie w stosownych 

  zapisach przedłożonej do podpisu Wykonawcy umowy. W przypadku zmiany po podpisaniu 

  umowy, zmiana taka będzie przedmiotem stosownego aneksu. 

7. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, 

  niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę. W przypadku rozbieżności, co do kwoty 

  oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.  

 

XI. POSTANOWIENIE KOŃCOWE  
1. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert określonego  

   w ramach Zapytania ofertowego. 
2. Data ogłoszenia: 13.05.2019 r. 
3. Załączniki do Zapytania ofertowego: 

a) Formularz ofertowy, 
b) Załącznik nr 1 – Wykaz min. 5 zrealizowanych usług, będących przedmiotem zamówienia,   
c) Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy. 

 
 

 

 

 


