
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2020 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWOUSŁUGOWE TADEUSZ GAŁĄZKA 
ul. Stalowa 3 
10-420 Olsztynie 
REGON: 510013522,  
NIP: 7390302007. 
 
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia jest finansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie  

z Wnioskiem pn.: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 KW na dachu budynku 

przedsiębiorstwa PHU Tadeusz Gałązka”, w ramach Osi Priorytetowej nr 4 „Efektywność 

energetyczna”; Działania nr 4.1 „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na 

lata 2014 – 2020. 

2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) 

oraz Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju z 22 sierpnia 2019 r., w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

3. Przedmiotem Projektu jest budowa mikroinstalacją fotowoltaiczną o mocy 39,9 kW 

zamieszczoną na dachu budynku, w istniejącej infrastrukturze Zamawiającego, w lokalizacji w 

miejscowości Olsztyn na działek nr 3/2 obręb ewidencyjny 78, miasta Olsztyn. Zamawiający 

informuje, że Wykonawca może wykonać przedmiot zamówienia przy wykorzystaniu modułów 

fotowoltaicznych o większej mocy (przewiduje się zastosowanie wszystkich modułów  

o jednakowej mocy). Jednakże ze względów formalnych wynikających z Wniosku o dofinansowanie 

sumaryczna moc instalacji zbudowanej w ten sposób nie może być niższa niż 40 KW. W przypadku 

zastosowania modułów o większej mocy dopuszcza się przekroczenie całkowitej mocy powyżej  

50 kW jedynie o wartość mniejszą  niż moc pojedynczego zastosowanego modułu. 

4. Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego, w ramach złożonej oferty, 

materiały, elementy i systemy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz 

zapewniają uzyskanie wskazanego efektu. Dokument potwierdzający osiągnięcie żądanego efektu 

końcowego, równoważność oferowanych rozwiązań i urządzeń, uwzględniając warunki lokalizacji 

budowanej instalacji, musi zawierać niezbędne obliczenia oraz co najmniej następujące dane  

i informacje: 

1) Energię wyprodukowaną przez system PV (sieć AC) – [kWh]; 

2) Spec. uzysk roczny – [kWh / kWp] 

3) Dokument opracowany z zastosowaniem dowolnego programu komputerowego służącego 

do prognozowania uzysku energetycznego z instalacji fotowoltaicznej w danej lokalizacji. 

5. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do 

prawidłowego wykonania Instalacji będącej przedmiotem zamówienia. Rodzaj i zakres prac 

niezbędnych do wykonania został opisany w Załącznikach do niniejszego Zapytania ofertowego.  



 
6. Jeżeli w niniejszym Zapytaniu jest mowa o robotach budowlanych należy przez to  

w szczególności rozumieć wykonanie prac, o których mowa w Rozdziale II ust. 3 Zapytania . 

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja techniczna, stanowiąca 

Załącznik nr 7 oraz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  - Załącznik nr 8. 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

9. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.  

10. Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 

1) Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych - 45261215-4, 

2) Słoneczne moduły fotoelektryczne - 09331200-0, 

3) Fotoogniwa - 31712331-9, 

13. Jeżeli dokumentacja projektowa, wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub 

urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, dopuszcza oferowanie 

materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych 

producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą 

odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione 

wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od 

konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. 

Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe" Zamawiający rozumie 

wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, 

katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami 

producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w 

stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma 

wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego 

producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza 

jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych  co 

najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o 

wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia 

stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia.  

14. Prace instalacyjne, będące przedmiotem zamówienia obejmują roboty budowlane wraz  

z dostawą i montażem niezbędnych materiałów. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji 

robót budowlanych z materiałów własnych. 

15. Zamawiający zaleca Wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia szczegółowe 

zapoznanie się z warunkami wykonania zamówienia w szczególności poprzez wizję lokalną. 

16. UWAGA! Zamawiający informuje że roboty budowlane będą wykonywane na czynnym 

obiekcie, w związku z powyższym godziny ich wykonywania zostaną odrębnie ustalone.  

 

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Termin realizacji inwestycji wynosi maksymalnie do 30 czerwca 2020 r.  

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM 

1. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji: 
1) Finansowej lub  ekonomicznej: Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże że posiada 

ubezpieczenie OC w ramach prowadzonej działalności, na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 
złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100 złotych).  



 
2) Zdolności technicznej lub zawodowejo 

a) wykaże że w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie 

z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane, 

obejmujące swym zakresem montaż paneli fotowoltaicznych, o mocy nie mniejszej niż 40 kWp 

każda.  

Wykonawca przedstawi referencje, bądź inne dokumenty, które potwierdzą wykonanie co najmniej 

dwóch robót. 

b) dysponuje osobami posiadającymi następujące uprawnienia w specjalnościach: 

 co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

i/lub 

  co najmniej jedną osobą posiadają certyfikat instalatora OZE wydany przez Urząd Dozoru 

Technicznego. 

2. W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo  

z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

między Beneficjentem (Zamawiającym) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 

imieniu Beneficjenta (Zamawiającego) lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta 

(zamawiającego) czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy  

a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

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

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa 

lub nie został określony przez IZ PO, 

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

4) 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.. 

3. Ocena spełniania wyżej określonych warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na 

podstawie złożonego przez Wykonawcę Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 3. 

4. Po terminie składania ofert Zamawiający pobierze odpis z właściwego rejestru lub centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej za  pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 

danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.  

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 

700 ze zm.), celem weryfikacji Wykonawców, którzy złożą oferty w niniejszym postepowaniu.  

 

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERT 

1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru Formularza Oferta, stanowiącego Załącznik nr 2 
do Zapytania. 

2. Wykonawca wypełnia wszystkie wolne pola Formularza Oferta.  

3. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 

1) Formularz Oferta – Załącznik nr 2 do Zapytania. 

2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 3 do Zapytania). 

3) Wykaz wykonanych robót (Załącznik nr 4 do Zapytania). 

4) Wykaz osób (Załącznik nr 5 do Zapytania). 



 
5) Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy – jeśli dotyczy (oryginał lub kopia 

poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem). 

6) Karty katalogowe urządzeń umożliwiające weryfikację parametrów technicznych (konstrukcja, 

moduły, inwertery, optymalizatory mocy) 

7) Potwierdzenie równoważności proponowanych urządzeń. 

8) Polisa  OC Wykonawcy, 

9) Wykaz osób 

10) Dowód wniesienia wadium; 

4. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, napisana na komputerze lub inną trwałą, czytelną 

techniką. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób  

i parafowane przez osobę uprawnioną. 

5. Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję. 

6. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym 

dokumencie rejestrowym, właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy. 

7. Oferta musi być złożona w formie pisemnej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

8. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

9. Zamawiający informuje, że dopuszcza wydłużenie terminu związania ofertą. Zamawiający ustali  

z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, ewentualny zakres 

wydłużenia terminu związania ofertą. 

10. Wykonawca składa ofertę za pomocą poczty e-mail na adres:  

lub pocztą na adres siedziby: z siedzibą w Olsztynie przy ul. Stalowa 3. 

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWOUSŁUGOWE TADEUSZ GAŁĄZKA  

Wykonawca winien podpisać ofertę wraz z załącznikami zeskanować i wysłać/złożyć pliki  

w formacie PDF.  

11. Oferta powinna posiadać oznaczenie: „01/2020”.  

 

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 20.000,00 zł (słownie: dwudziestu tysięcy 00/100 

złotych). 

2. Wadium ma być wniesione w pieniądzu, przelewem na następujący rachunek bankowy:   

36 1500 1562 1215 6000 5639 0000 w Santander Bank Polska S.A. 5 Oddział w Olsztynie, z 

adnotacją: „01/2020” 

3. Zamawiający zwróci wadium w terminie do 14 dni po rozstrzygnięciu postępowania. 

4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą może przeznaczyć wadium na 

poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, dotyczące 

wezwania do uzupełnienia, wyjaśnienia lub poprawienia dokumentów, o których mowa w Rozdziale 

V ust. 2 Zapytania, z przyczyn leżących po jego stronie, nie uzupełni ich.  

6. Dodatkowo Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie; 

2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

 



 
VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które ustala się w wysokości 10% wartości 

wynagrodzenia brutto. 

2. Zabezpieczenie musi być wniesione – pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego – 

przed zawarciem umowy. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: 36 1500 1562 1215 6000 5639 0000 w Santander Bank Polska S.A. 5 Oddział w 

Olsztynie 

4. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu przedmiotowego dokumentu. 

5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 50% jego wartości w terminie 7 dni od 

potwierdzenia należytego wykonania Zamówienia, rozumianego jako dokonanie odbioru 

końcowego robót budowlanych, będących przedmiotem Zapytania ofertowego. Zabezpieczenie w 

wysokości 50%, pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji za wady dotyczące 

zostanie zwrócone nie później niż w 14 dni po upływie gwarancji na roboty budowlane. 

VII. TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Termin składania ofert upływa dnia 31 marca 2020 r. 

2. Oferty należy składać mailem oraz pocztą i osobiście w nieprzekraczalnym terminie wymienionym 

w Rozdziale VIII ust. 1 Zapytania. 

3. Oferty złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. 

4. Oferty nie będą otwierane przed godzinę 16:00 dnia 31 marca 2020r.  

VIII. OPIS SPOSOBU I OBLICZANIA CENY OFERTY 

1. Cena ofertowa - cena, za którą Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia, 

łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

2. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia 

zgodnie z dokumentacją Zapytania Ofertowego. 

3. Cena ofertowa może być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 

4. W przypadku podania ceny w walucie innego kraju, Wykonawca przelicza kwotę na walutę polską 

wg. kursu NBP na dzień sporządzania oferty. 

5. W przypadku różnicy ceny ofertowej podanej liczbowo i słownie w formularzu ofertowym, za 

właściwą uznaje się cenę podaną liczbowo. 

6. Cena ofertowa musi uwzględniać Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w 

sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki 

godzinowej w 2020 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1778). 

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 

oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy 

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 

wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 

jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

8. Ceny złożone w ofercie nie mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy. 

 



 
IX.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

NAJKORZYSTIEJSZEJ OFERTY 

 

1. Przy ocenianiu ofert Zamawiający będzie kierował się podanymi poniżej kryteriami: Cena – 40%, 

Termin obowiązywania gwarancji na robotę budowlaną – 10%, Termin obowiązywania gwarancji 

na inwertery – 20%, Czas usunięcia awarii – 10%, Parametry jakościowe modułów – 20%,  

2. Ocena punktowa oferty nastąpi zgodnie ze wzorem: 

 

𝑶𝑷 = 𝑷𝑪 + 𝑷𝑮𝑹𝑩 + 𝑷𝑮𝑭+𝑷𝑪𝑼𝑨 + 𝑷𝑱𝑴 
    

 
gdzie: 

OP - ocena punktowa oferty, 

PC - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena” 

PGRB - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Termin gwarancji na robotę budowlaną” 

PGF - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Termin obowiązywania gwarancji na  

inwertery” 

PCUA - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Czas usunięcia awarii” 

PJM - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Parametry jakościowe modułów” 

 

2.1. Liczba punktów (PC) w kryterium „Cena” obliczana będzie według wzoru: 

 

𝑃𝐶 =
𝐶𝑁

𝐶𝐵
∗ 40 𝑝𝑘𝑡 

 

gdzie: 

PC - liczba punktów w kryterium „Cena” 

CN - spośród ofert nie odrzuconych najniższa łączna cena brutto oferty 

CB - łączna cena brutto badanej oferty 

 

 

2.2. Liczba punktów (PGRB) w kryterium „Termin obowiązywania gwarancji na robotę budowlaną” 

przyznawana będzie w następujący sposób: 

 

𝑃𝐺𝑅𝐵 =
𝑇𝐵

𝑇𝑁
∗ 10  𝑝𝑘𝑡 

gdzie: 

PGRB - liczba punktów w kryterium „Termin obowiązywania gwarancji na robotę 

budowlaną”, 

TB - termin obowiązywania gwarancji badanej oferty, 



 
TN - spośród ofert nie odrzuconych najdłuższy termin obowiązywania gwarancji. 

 

1) Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego terminu gwarancji 

na roboty budowlane przedstawionego przez wykonawców zastrzegając, iż minimalny 

termin gwarancji wynosi 36 miesięcy; 

2) UWAGA: Oferta Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji poniżej 36 miesięcy zostanie 

odrzucona. 

3) W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie terminu gwarancji, oferta taka zostanie 

uznana za ofertę z minimalnym okresem gwarancji wymaganym przez Zamawiającego. 

4) Maksymalny termin gwarancji oczekiwany przez Zamawiającego wynosi 60 miesięcy.  

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje gwarancję 60 miesięcy lub dłuższą, oferta otrzyma 

10 pkt.  

5) Oferta z najdłuższym terminem gwarancji otrzyma maksymalną ilość punktów, 

6) Informacje dotyczące terminu gwarancji Wykonawca poda w Formularzu Oferta – 

Załączniku nr 2 do Zapytania w pełnych miesiącach (w przypadku podania wartości innych 

niż pełny miesiąc, Zamawiający przy dziesiętnych poniżej 5 zaokrągli wartość w dół, 

natomiast przy dziesiętnych równych i powyżej 5 zaokrągli wartość w górę), 

7) Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium to 10 pkt. 

 

2.3. Liczba punktów (PGF) w kryterium „Termin obowiązywania gwarancji na inwerter” 

przyznawana będzie zgodnie ze wzorem: 

 

𝑃𝐺𝐹 =
𝑇𝐵

𝑇𝑁
∗ 20  𝑝𝑘𝑡 

gdzie: 

PGF - liczba punktów w kryterium „Termin obowiązywania gwarancji na inwerter”, 

TB - termin obowiązywania gwarancji badanej oferty, 

TN - spośród ofert nie odrzuconych najdłuższy termin obowiązywania gwarancji. 

 

1) Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego terminu gwarancji 

przedstawionego przez wykonawców zastrzegając, iż minimalny termin gwarancji wynosi 

10 lat; 

2) UWAGA: Oferta Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji poniżej 10 lat zostanie 

odrzucona. 

3) W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie terminu gwarancji, oferta taka zostanie 

uznana za ofertę z minimalnym okresem gwarancji wymaganym przez Zamawiającego. 

4) Maksymalny termin gwarancji oczekiwany przez Zamawiającego wynosi 20 lat.  

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje gwarancję 20 lat lub dłuższą, oferta otrzyma  

20 pkt.  

5) Oferta z najdłuższym terminem gwarancji otrzyma maksymalną ilość punktów, 

6) Informacje dotyczące terminu gwarancji Wykonawca poda w Formularzu Oferta – 

Załączniku nr 2 do Zapytania w pełnych latach (w przypadku podania wartości innych niż 



 
pełny rok, Zamawiający przy dziesiętnych poniżej 5 zaokrągli wartość w dół, natomiast przy 

dziesiętnych równych i powyżej 5 zaokrągli wartość w górę), 

7) Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium to 20 pkt. 

 

2.4. Liczba punktów (PCUA) w kryterium „Czas usunięcia awarii” przyznawana będzie zgodnie ze 

wzorem: 

 

𝑃𝐶𝑈𝐴 =
𝑇𝑁

𝑇𝐵
∗ 10  𝑝𝑘𝑡 

gdzie: 

PCUA - liczba punktów w kryterium „Czas usunięcia awarii”, 

TN - spośród ofert nie odrzuconych najkrótszy termin usunięcia awarii. 

TB - termin obowiązywania gwarancji badanej oferty, 

 

1) Informacje dotyczące deklarowanego czasu usunięcia awarii, Wykonawca poda  

w Formularzu Oferta – Załączniku nr 2 do Zapytania w pełnych dniach (w przypadku podania 

wartości innych niż pełny dzień, Zamawiający przy dziesiętnych poniżej 5 zaokrągli wartość w 

dół, natomiast przy dziesiętnych równych i powyżej 5 zaokrągli wartość w górę), 

2) Maksymalny czas usunięcia awarii wynosi 6 godz. Zamawiający odrzuci ofertę tego 

Wykonawcy, który zaproponuje czas usunięcia awarii powyżej tej wartości. 

3) W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże czasu reakcji serwisu, oferta taka zostanie uznana 

za ofertę z maksymalnym czasem reakcji, wymaganym przez Zamawiającego. 

 

2.5. Liczba punktów (PJM) w kryterium „Parametry jakościowe modułów” przyznawana będzie w 

następujący sposób: 

 

1) Oferta równa i  powyżej wymaganych poniżej parametrów – 20 pkt. 

2) Oferta poniżej wymaganych poniżej parametrów – 0 pkt. 

 

Sprawność (efektywność)  ≥ 19,3% 

Temperaturowy współczynnik mocy ≥ -0,35 %/K (np. -0,35; -0,34; -0,33 … ) 

Wydajność modułu po 25 latach pracy ≥ 85% 

 

Uwaga: Oferowana przez Wykonawcę Instalacja, musi spełniać minimalne parametry oczekiwane 

przez Zamawiającego. Oferty, które nie będą spełniać minimalnych parametrów, zostaną odrzucone. 

 

3. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta spośród ofert nie odrzuconych, która w sumie 

uzyska największą liczbę punktów. Maksymalnie wykonawca może uzyskać 100 punktów. 

Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

X.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ DOPAŁNIONE PRZY WYBORZE 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 



 
1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu 

widzenia kryteriów przyjętych w Zapytaniu. 

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powiadomi na stronie:  

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl   

3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o planowanym terminie 

i miejscu podpisania umowy. 

4. Zamawiający określił Wzory Umowy w Załączniku nr 1 do Zapytania. 

 

XI. POROZUMIEWANIE W TRAKCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

1. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest:  

Tadeusz Gałązka, e-mail: (galazka@bpsystem.pl) tel. 604 505 572 

2. Zamawiający informuje, że mając na celu zachowania zasady pisemności postępowania oraz 

równego traktowania Wykonawców nie będzie udzielał żadnych ustnych lub telefonicznych 

informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące 

przedmiotu zamówienia. 

3. Zamawiający udzieli odpowiedzi Wykonawcy, który zadał pytanie oraz umieści treść zapytania  

i udzielonej odpowiedzi na stronach następujących stronach internetowych: 

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl 

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Zapytania Ofertowego,  

a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą i wiążącą strony należy przyjąć treść pisma 

zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składnia 

ofert zmienić treść niniejszego Zapytania Ofertowego zawiadamiając o tym pisemnie 

Wykonawców, których oferty już wpłynęły, oraz umieści treść odpowiedzi na stronach: 

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl 

XII. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub 

kapitałowo z Zamawiającym. Brak powiązań wykonawcy z zamawiającym weryfikowany będzie w 

oparciu o oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań. Wykonawcy pozostający w powiązaniu  

z Zamawiającym zostaną wykluczeni z postępowania. 

2. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu 

określonych w Rozdziale IV ust. 1 Zapytania. 

3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania łącznie załącznikami (w tym Dokumentacji 

projektowej); 

b) jeżeli Wykonawca, nie spełni wymogu, o którym mowa w Rozdziale V ust. 2 Zapytania 

Ofertowego;  

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 

d) zawiera błędy w obliczeniu ceny, którego Zamawiający nie był jednoznacznie w stanie określić 

i poprawić lub ceny nie odzwierciedlają faktycznych kosztów; 

e) Wykonawca w terminie składania ofert, nie wniesie wadium. 

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
mailto:galazka@bpsystem.pl
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/


 
f) jeżeli odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej nie potwierdzi danych Wykonawcy z Oferty złożonej w wyniku Zapytania 

ofertowego.  

g) wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą; 

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

4. Zamawiający nie udziela zamówienia, jeżeli: 

a) nie złożono żadnej oferty; 

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę 

kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym lub interesie Zamawiającego, czego nie można było 

wcześniej przewidzieć. 

5. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania bądź oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 

wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 

złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

6. Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy w terminie wskazanym w niniejszym zapytaniu 

ofertowym nie wpłynie żadna oferta, Zamawiający może unieważnić to postępowanie i dokonać 

wyboru dowolnego wykonawcy, który spełni wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania również z innych przyczyn 

przewidzianych przepisami obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa 

 

W załączeniu: 

1) Załącznik nr 1 – Wzór Umowy,  

2) Załącznik nr 2 – Formularz Oferta, 

3) Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym, 

4) Załącznik nr 4 – Wykaz robót, 

5) Załącznik nr 5 – Wykaz osób,  

6) Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna RODO. 

7) Załącznik nr 7 – Dokumentacja techniczna.  

8) Załącznik nr 8 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia budowy mikroelektrowni 

fotowoltaicznej; 

 

  



 
 

Załącznik nr 6 do Zapytania  
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO stosowana przez zamawiającego w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 
że:  
 administratorem danych osobowych jest PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWOUSŁUGOWE TADEUSZ 

GAŁĄZKA z siedzibą w Olsztynie przy ul. Stalowa 3 
 dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia nr 01/2020 z zachowaniem zasady konkurencyjności; 
 odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o Umowę o dofinansowanie Projektu w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 
oraz podrozdział 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
na lata 2014-2020, dalej „wytyczne”;   

 dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-
2020, przez 10 lat, licząc od dnia jej przyznania; 

 obowiązek podania przez osobę fizyczną danych osobowych bezpośrednio jej dotyczących jest 
wymogiem określonym w przepisach wytycznych, związanym z udziałem w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z wytycznych;   

 w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 osoba fizyczna posiada: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (prawo do 

ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego); 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo 
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego);   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba 
fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO; 

 osobie fizycznej nie przysługuje: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 


