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Dąbie, dn. 01.05.2021 r. 

 

Zapytanie ofertowe 

 

Dot. realizacji projektu pt. „Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE w 

przedsiębiorstwie P.P.H.U. Bio Juice Piotr Michalak”, w ramach działania 4.2, Regionalnego 

Programu Operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014 – 2020. 

1) Dane zamawiającego. 

P.P.H.U. Bio Juice Piotr Michalak, Dąbie 108 a, 21-400 Łuków, NIP: 825-213-31-82, 

REGON: 061715711.  

2) Przedmiot zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 50 kWp, z 
zastrzeżeniem, że łączna moc paneli fotowoltaicznych nie może przekroczyć 50kwp. 

Szczegółowy opis wraz z minimalnymi parametrami: 

• Moc instalacji w zakresie 49,5 kWp - 50 kWp 
 

• Moc instalacji na dachu budynku – ok 5kwp, moc instalacji na gruncie – ok 45kwp.  

• Moduły PV o mocy minimum 330W każdy, wykonane w technologii 
monokrystalicznej, z gwarancją produktową na min. 12 lat;  

• Wielkość pojedynczego modułu nie większa niż 2100 mm x 1000 mm; 

• Falownik / falowniki z gwarancją produktową na min. 10 lat; 

• Zabezpieczenie AC i DC renomowanych producentów, montowane na podstawie 
projektu wykonanego przez uprawnionego elektryka, z minimum 2 letnią gwarancją 
produktową; 

• Konstrukcja montażowa wbijana w grunt oraz konstrukcja dachowa, z gwarancją 
produktową na min. 10 lat. Konstrukcja musi być wykonana ze stali nierdzewnej lub 
być pokryta powłoką antykorozyjną, i posiadać gwarancję antykorozyjną producenta 
na minimum 20 lat; 

• Zakup i doprowadzenie przewodu zasilającego pomiędzy przyłączem energetycznym 
a miejscem instalacji paneli fotowoltaicznych na gruncie. Szacunkowa długość 90m – 
prowadzenie przewodu ziemią. Oznaczenie przewodu zasilającego - YAKXS 4x185; 

• Montaż całości instalacji, z gwarancją na minimum 5 lat oraz zapewnieniem 
nieodpłatnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; 

• Przygotowanie projektu wykonawczego instalacji oraz uzgodnienie z Komendą 
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie; 
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• Przyłączenie instalacji do sieci energetycznej; 

• Przygotowanie kompletu poprawnie przygotowanej dokumentacji zgłoszeniowej do 
PGE. 

Lokalizacja inwestycji – Dąbie 156a, 21-400 Łuków. 

Kod CPV dla przedmiotu zamówienia: 09332000-5 Instalacje słoneczne. 

3) Warunki udziału w postępowaniu. 

a) Wniesienie wadium w kwocie 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) przed upływem terminu 
składania ofert. 

Wadium musi być wniesione w formie pieniężnej na rachunek bankowy Zamawiającego 
prowadzony przez PEKAO SA o numerze PL 02 1240 2412 1111 0010 8656 2747. W tytule 
przelewu musza znaleźć się minimum następujące informacje: 

- Słowo „Wadium; 
- Numer ogłoszenia (postepowania przetargowego) umieszczonego w Bazie 
Konkurencyjności; 

Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie 
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. Spełnienie warunku będzie stwierdzane na podstawie dokumentu 
potwierdzającego wniesienie wadium, który winien być dostarczony przez wykonawcę tą 
samą drogą jaką została złożona oferta (dozwolone formy składania ofert w pkt. 5, ppkt. c), 
przed upływem terminu składania ofert. 
Oferty niespełniające niniejszego warunku, zostaną wykluczone z postępowania. 
 
Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom, których oferty nie zostaną wybrane 
jako najkorzystniejsze, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 
postępowania. 
 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy na realizację zamówienia. 
Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 
- odmówił podpisania umowy, 
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
 

b) Doświadczenie w zakresie wykonawstwa instalacji o podobnej bądź większej mocy, 
potwierdzone listem rekomendacyjnym wystawionym Oferentowi w okresie ostatnich 12 
miesięcy.  
 

c) Minimum 3 letnie doświadczenie w branży potwierdzone listem rekomendacyjnym 
wystawionym przez klienta, zawierającym datę wykonania instalacji.  

 

4) Kryteria oceny oferty oraz sposób przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium. 

a) Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

Kryterium 
Maksymalna możliwa do uzyskania ilość 
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punktów 

Cena zamówienia (brutto) 90 pkt 

Gwarancja Wykonawcy na montaż i poprawne 
działanie całości instalacji 

10 pkt 

 

Łączna ilość możliwych do zdobycia punktów wynosi 100 pkt. 

b) Punkty za każde z wymienionych kryteriów będą liczone w następujący sposób: 

• Dla ceny zamówienia brutto zostanie zastosowany następujący wzór: 

cena najtańszej oferty podzielona przez cenę danej oferty x 90 = liczba punktów 

• Dla okresu gwarancji (liczony w miesiącach) zostanie zastosowany następujący wzór: 

okres gwarancji wskazany w danej ofercie podzielony przez najdłuższy okres gwarancji 
wśród otrzymanych ofert x 10 = liczba punktów 

Minimalny okres gwarancji jaki może zaoferować Wykonawca to 60 miesięcy. Oferta, 
zawierająca okres gwarancji krótszy niż 60 miesięcy zostanie odrzucona. W przypadku 
podania przez wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 120 miesięcy, do wzoru zostanie 
podstawiony okres 120 miesięcy.  

W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwie lub więcej ofert, wyżej w 
rankingu oceniona będzie oferta podmiotu, który wskazał najniższą cenę. 

5) Termin i sposób składania ofert. 

a) W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do godziny 
1500 dnia 12.05.2021 r. 

b) Oferta musi zawierać następujące informacje: 

• Nazwę i adres siedziby wykonawcy, numer NIP, numer REGON, dane kontaktowe (nr 
tel. i adres email), 

• Datę sporządzenia i datę ważności oferty 

• Wartość oferty w kwotach netto i brutto, a także stawkę VAT. 

• Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium minimalnych parametrów głównych 
urządzeń składowych instalacji (dopuszczalne np. specyfikacje techniczne, karty 
katalogowe, karty gwarancyjne producenta urządzeń itp.). Do głównych elementów 
instalacji zalicza się: Panele fotowoltaiczne, falowniki, konstrukcję stalową, 
zabezpieczenia AC i DC.   

c) Oferty należy składać za pośrednictwem systemu Baza Konkurencyjności lub w formie 
pisemnej na adres siedziby zamawiającego (drogą pocztową lub osobiście). 

Złożenie oferty w formie pisemnej zostanie uznane za skuteczne, jeżeli kompletna oferta 
dotrze do siedziby Zamawiającego w ww. terminie składania ofert. W przypadku wysłania 
oferty za pośrednictwem Poczty Polskiej, data stempla pocztowego nie decyduje o 
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skutecznym dostarczeniu oferty. Decyduje data wpływu oferty i dokumentów do 
Zamawiającego. 

d) Oferty powinny być sporządzone w języku polskim a wszystkie dokumenty sporządzone w 
języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. 

e) Oferty złożone bez dołączenia wymaganych oświadczeń i dokumentów nie będą brane pod 
uwagę. 

f) Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych. 

g) Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę przed upływem terminu do składania ofert. 

h) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu 
składania ofert a także do niewybrania żadnej z ofert złożonych w wyniku niniejszego 
zapytania, bez podania powodu. 

i) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie 
od wyniku postępowania. 

6) Warunki odrzucenia oferty. 

Odrzuceniu podlegają oferty, które: 

a) Zostały złożone po terminie; 

b) Nie spełniają wszystkich warunków wymienionych w niniejszym zapytaniu ofertowym; 

c) Zostały złożone bez wymaganych w zapytaniu informacji, dokumentów i oświadczeń; 

d) Ich treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego; 

e) Zostały złożone przez wykonawcę, który podlegał wykluczeniu. 

7) Termin realizacji umowy. 

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie do 14 dni od podpisania umowy z 
wybranym wykonawcą. Jeżeli Zamawiający nie wskaże inaczej, umowa na wykonanie instalacji 
powinna zostać zawarta w przeciągu maksymalnie 30 dni od daty zakończenia postępowania 
ofertowego.   

Dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia w razie wystąpienia przypadków 
losowych niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego. W takim przypadku nowy termin 
realizacji będzie ustalany w porozumieniu obu stron. 

8) Informacje dodatkowe. 

Ustala się określone zasady płatności ratalnej za realizację przedmiotu zamówienia, jak poniżej: 

- Zapłata 30% ceny brutto, płatna przez Zamawiającego przed rozpoczęciem prac, 

- Zapłata 70% ceny brutto, płatna w terminie do 7 dni kalendarzowych po ukończeniu prac i 
podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru. 

9) Informacja nt. zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych. 



 

5 
 

Wykonawcy, którzy złożyli ofertę nie mogą być powiązani osobowo ani kapitałowo z 
zamawiającym ani z osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z 
procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorącymi udział w procesie oceny ofert. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania, polegające w 
szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa 
lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych, 

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.  

W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 
do oferty oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych stanowiące załącznik nr 1 
do zapytania ofertowego. 

Podmiot ubiegający się o przedmiotowe zamówienie będący zarazem podmiotem powiązanym 
osobowo lub kapitałowo z zamawiającym zostanie wykluczony z postępowania. 


