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ZAPYTANIE OFERTOWE (ZO) 

na wykonanie zadania pn.: 

„Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej  o mocy do 40 kW  

w Przedsiębiorstwie Budowlanym WITKA Sp. z o. o.” 

 

I. Zamawiający: 

Przedsiębiorstwo Budowlane WITKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                                    

ul. Kołobrzeska 50H, 10-434 Olsztyn                                                                                                                   

Tel.: (89) 533-52-51                                                                                                                                            

Fax.: (89) 533-94-14                                                                                                                                        

NIP: 739-384-61-10 

e-mail: witka@witka.pl                                                                                                                                                             

strona internetowa: witka.pl, 

godziny pracy: 7:30 – 15:30, 

Osoba do kontaktu: Tomasz Rybak, tel. 89 533-52-51 wew. 22, 600 366 388, rybak@witka.pl 

 

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 4 - „Efektywność 

energetyczna” Działanie 4.1 „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej                  

ze źródeł odnawialnych”. 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia:  

1. Tryb postępowania: postępowanie prowadzone w trybie Zapytania Ofertowego zwanego 

dalej „ZO” na podstawie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 

19.09.2016 opublikowanych w dniu 14.10.2016 na stronie 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-

zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-

regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-

2014-2020/  ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót 

budowlanych polegających na  zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy do 

40kW w Przedsiębiorstwie Budowlanym WITKA Sp. z o.o.  

2. Podstawa prawna opracowania Zapytania Ofertowego: 

1) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016r.  

2) Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U.2016.380 z późn. zm.). 
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III. Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Kod CPV: 

09331200-0 – słoneczne moduły fotoelektryczne 

09332000-5 – instalacje słoneczne 

45231000-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 

45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45261215-4 – Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 

 

2. Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej  o mocy do 40 kW 

w Przedsiębiorstwie Budowlanym WITKA Sp. z o. o., w oparciu o posiadany przez 

Zamawiającego projekt wykonawczy i obejmuje m.in.: 

a) dostawę i montaż urządzeń i wyposażenia wchodzącego w skład instalacji 

fotowoltaicznej, 

b) dostawę i montaż na dachu podkonstrukcji systemowej 

c) wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

d) wykonanie w imieniu Zamawiającego przyłączenia instalacji do sieci 

elektroenergetycznej oraz uruchomienie instalacji. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w 

dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 4 do ZO, Zapytaniu ofertowym  oraz 

wzorze umowy.  

4. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej, ZO 

wraz z załącznikami oraz pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o 

udzielenie zamówienia publicznego, a także, obowiązującymi przepisami szczegółowymi                  

i sztuką budowlaną, wraz z okresem gwarancji.  

5. Zamawiający informuje, że wymagany minimalny okres gwarancji na wykonane roboty 

montażowe (budowlane) całej instalacji wynosi 36 miesięcy. 

6. Zamawiający informuje, że wymagany minimalny okres gwarancji producenta w 

odniesieniu do poszczególnych elementów składowych instalacji wynosi: 

1) moduły fotowoltaiczne: min. 10 lat, 

2) falowniki: min. 5 lat, 

3) konstrukcja nośna instalacji : min. 10 lat, 

7. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do 

wskazanych w dokumentacji projektowej, oraz ZO pod warunkiem, że zagwarantują one 

uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji 

projektowej oraz ZO oraz będą zgodne pod względem: 

1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów 

składowych), 

2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 

3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 

4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, charakterystyki 

liniowe, konstrukcje), 

5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, 

6) standardów emisyjnych, 
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7) izolacyjności cieplnej Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 

opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w 

ramach przedmiotu zamówienia materiały, elementy, systemy spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego. 

8. Wymieniony w dokumentacji projektowej (załączniku nr 4 do ZO) sprzęt musi być 

fabrycznie nowy i musi posiadać instrukcję obsługi w języku polskim oraz certyfikaty lub 

inne dokumenty dopuszczające sprzęt do użytku. 

9. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm 

podwykonawców. 

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej ani częściowej. 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 

 

IV. Termin realizacji zamówienia: 30.04.2017r. Jest to termin wykonania wszystkich prac 

stanowiących przedmiot umowy, przyłączenia instalacji do sieci i jej uruchomienia. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania 

1. W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z zamawiającym 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub 

osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo,                                  

w szczególności poprzez: 

1) uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

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

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę 

załącznika nr 2 do ZO, o którym mowa w  dziale VI ust. 2 pkt. 2) ZO. 

2. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki 

udziału w postępowaniu: 

a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie stawia 

szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca 

potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia. 

b) Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Warunek wiedzy                   

i doświadczenia będzie potwierdzony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie 

ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonał co 

najmniej dwa zamówienia polegające na budowie instalacji fotowoltaicznej 

dachowej o mocy minimum 35 kWp wraz z podaniem rodzaju i wartości, daty                    

i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dane 
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zamówienie zostało wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej                                

i prawidłowo ukończone. Ocena spełniania warunków szczegółowych będzie 

dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę wypełnionego formularza 

„Wykazu robót”, zgodnie z załącznikiem nr  3 do ZO, o którym mowa w  dziale VI 

ust. 2 pkt.3) ZO.  Do wzmiankowanego wykazu robót (załącznik nr 3) należy 

dołączyć dowody potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane                          

w sposób należyty oraz wskazujący, że zostały wykonane zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że chociaż jeden z nich lub łącznie 

spełniają w/w warunek. 

c) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek 

dotyczący osób zdolnych do wykonywania zamówienia, jeżeli wykaże, że 

dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu 

zamówienia, posiadającą kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne dla 

wykonania zamówienia, tj. posiada ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje 

do instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136 i art. 145 ustawy o 

odnawialnych źródłach energii) lub ważne świadectwo kwalifikacyjne 

uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub 

uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Ocena spełnienia warunku 

zostanie dokonana wg formuły: spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia 

złożonego przez wykonawcę oraz przedłożonych dokumentów. 

d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe 

wykonanie zamówienia w terminie realizacji wg umowy. Zamawiający nie stawia 

szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 

e) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

warunki udziału w postępowaniu wykonawcy winni spełniać łącznie. 

 

VI. Wymagania dotyczące sporządzenia oferty: 

1. Wykonawca składa formularz ofertowy ze wskazaniem łącznej ceny brutto za wszystkie 

elementy stanowiące przedmiot zamówienia oraz pozostałymi parametrami 

podlegającymi punktacji i ocenie. 

2. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia: 

1) Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszego Zapytania Ofertowego,  

2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym zgodnie z załącznikiem nr 2 do 

niniejszego Zapytania Ofertowego - w przypadku podmiotów składających ofertę 

wspólną przedmiotowe oświadczenie składa każdy wykonawca oddzielnie we 

własnym imieniu, 

3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem termin składania 

ofert, 

4) Wykaz robót - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego, 
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5) Informacja o osobach biorących udział w realizacji zamówienia wraz z dokumentami 

potwierdzającymi posiadane kwalifikacje lub uprawnienia – wg własnego wzoru, 

6) Karta katalogowa falowników z parametrami technicznymi. 

7) Karta katalogowa paneli fotowoltaicznych z parametrami technicznymi. 

8) Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, 

oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z 

treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności 

związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności 

do podpisania i złożenia oferty. 

9) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku 

wykonawców - podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o 

udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie 

potwierdzonej kopii. 

10) Potwierdzenie wniesienia wadium - zgodnie z wymaganiami określonymi w dziale VII. 

3. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w ZO                       

i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 

4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie 

odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i 

złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego 

tytułu względem Zamawiającego. 

5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub 

ręcznie długopisem, w przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego również 

spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający jej rozpięcie (zdekompletowanie). Każdy 

dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 

6. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony 

w języku obcym, dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.  

7. Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język 

polski, podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, 

a później tekst przetłumaczony na język polski, będzie podstawą badania zgodnego 

zamiaru stron i celu umowy zgodnie, z art. 65 §2 kc. W razie wątpliwości uznaje się, iż 

wersja polskojęzyczna jest wiążąca. 

8. Oferta (formularz oferty, oświadczenia, o których mowa w ZO) muszą być podpisana lub 

zaparafowana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy. 

9. Ofertę można złożyć w zamkniętej kopercie, przed upływem terminu składnia ofert 

oznakowanej w sposób następujący: 

1) Oznakowana nazwą firmy Wykonawcy i opisana: „Oferta na montaż instalacji 

fotowoltaicznej” - nie otwierać przed terminem otwarcia ofert 

2) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niezachowaniem 

powyższych wymogów dotyczących zaadresowania koperty. 

3) lub na adres e-mail: witka@witka.pl wówczas w temacie wiadomości należy wpisać 

„Oferta na montaż instalacji fotowoltaicznej”; UWAGA: wadium wnoszone w 

formie innej niż w pieniądzu, musi być wniesione w oryginale. 
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10. W przypadku, kiedy ofertę składa wspólnie kilka podmiotów, oferta musi spełniać 

następujące warunki: 

1) Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego 

przedstawiciela/partnera wiodącego. 

2) Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/partnera wiodącego wymaga 

podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy 

załączyć je do oferty. 

3) Przedstawiciel/wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i 

płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego 

występowania w realizacji kontraktu - do oferty należy załączyć oświadczenie 

zawierające stosowne umocowanie. 

4) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. 

5) W przypadku wyboru oferty wspólnej, Zamawiający przed zawarciem umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, zażąda umowy regulującej współpracę 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 

VII. Warunki dotyczące zamówienia, wymagane wadia i zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy 

1. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości: 

6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) w formie pieniężnej lub gwarancji bankowej.  

2. Wadium musi być wniesione najpóźniej w dniu otwarcia ofert przed upływem terminu 

składania ofert. 

3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego                     

nr 29 1240 5598 1111 0010 5079 5702, tytułem: „Wadium przetarg”. Wadium musi 

wpłynąć na rachunek bankowy najpóźniej w dniu otwarcia ofert przed upływem terminu 

składania ofert. 

4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej - oryginał gwarancji  

należy złożyć wraz z ofertą. W przypadku braku oryginału dokumentu wadium w ofercie - 

Zamawiający odrzuci ofertę. Gwarancja bankowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, 

winna spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy): 

1) ustalać beneficjenta gwarancji,  

2) określać kwotę gwarantowaną w zł (ustaloną w ZO), 

3) określać termin ważności (wynikający z ZO), 

4) określać przedmiot gwarancji (wynikający z ZO), 

5) musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz 

zamawiającego w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: być gwarancją 

nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie do wypłaty 

Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w następujących okolicznościach: 

a) gdy wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego 

na warunkach określonych w ofercie;  

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się nie możliwe z 

przyczyn leżących po stronie wykonawcy 
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d) być gwarancją nie odwoływalną, płatną na każde żądanie do wypłaty 

Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku gdy wykonawca w 

odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do uzupełnienia oświadczeń i 

dokumentów wymaganych w dziale VI ust.2 ) pkt 1)-10) ZO, z przyczyn leżących 

po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, pełnomocnictw lub nie wyraził 

zgody na poprawienie omyłki, o której mowa dziale VIII ust. 4 pkt 3) ZO, co 

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej; 

5. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganej  wysokości zostanie wykluczony                                  

z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 

6.  Zamawiający zwróci wadium: 

1) Wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 

unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza 

2) Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po 

zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy 

3) Niezwłocznie, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu 

składania ofert 

7.  Wadium podlega zwrotowi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 

rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

wskazany przez wykonawcę. 

8. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadku, gdy Wykonawca którego oferta zostanie 

wybrana: 

1) Odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie 

2) Nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

3) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy 

9. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które 

ustala się w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot zamówienia. 

10. Zabezpieczenie wykonawca zobowiązany jest wnieść na rachunek lub dostarczyć 

najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w:  

1) pieniądzu ; 

2) gwarancjach bankowych; 

3) ubezpieczeniu. 

12. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego nr 29 1240 5598 1111 0010 5079 5702 w Banku PEKAO S.A. 

Oddział w Olsztynie 

13. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji lub ubezpieczenia powinny 

być one wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz okres rękojmi 

wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia. 
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14. Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 70% wniesionego 

zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót 

budowlanych.  

15. Zabezpieczenie należytego wykonania będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i 

wysokościach jak niżej: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 

2) 30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie później niż w 15 dniu od daty upłynięcia 

okresu rękojmi za wady. 

16. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji lub ubezpieczenia winno 

wynikać, że bank lub ubezpieczyciel, zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie 

maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie 

Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy 

zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione 

czy nie.  

17. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie 

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na 

okres nie krótszy niż 5 lat z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do 

przedłużenia za na kolejne okresy. W takim przypadku z treści dokumentu zabezpieczenia 

wnoszonego w innej formie niż pieniądz musi wynikać , że w przypadku nie przedłużenia 

lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia, w okolicznościach o których mowa w zdaniu 

pierwszym, najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia wniesione w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na 

zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

Wypłata, o której mowa wyżej nastąpi nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia.  

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

Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu 

 

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywanie 

oświadczeń lub dokumentów 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 

Wszelka korespondencja (oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itd.) w 

postępowaniu Zamawiającym i każdym z Wykonawców jest jawna i prowadzona w 

sposób pisemny, z powiadomieniem wszystkich wykonawców, którzy zgłosili do 

zamawiającego zainteresowanie udziałem w postępowaniu z zachowaniem tajności 

źródła pytania.  

2. Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą: pisemnie, faksem na 

numer +48 89 533 94 14 lub na adres e-mail: rybak@witka.pl. Zamawiający zaleca, aby 

korespondencja, o której mowa w ust.2 niniejszego paragrafu przekazywana faksem lub 

drogą elektroniczną była potwierdzana pisemnie. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca 

przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. Za wystarczający uważa się podpis osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie 
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faksów lub poczty elektronicznej. W przypadku nie potwierdzenia przez wykonawcę 

odbioru w ciągu 2 dni od dnia nadania oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacji faksem lub drogą elektroniczną Zamawiający do celów dowodowych posłuży 

się prawidłowym raportem nadania danych lub prawidłowego dokonania transmisji 

danych. 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków 

zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień, nie później niż  na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ZO wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert tj.: 17.01.2017 r.. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do 

Zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający 

może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania. Zamawiający 

informuje, że nie będzie udzielał żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień, 

czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w celu zachowania zasady 

pisemności postępowania i równego traktowania Wykonawców. 

4. Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg 

terminu składania wniosków, zapytań do ZO , o którym mowa w ust.4. 

5. Zamawiający prześle treść pytania i wyjaśnień wszystkim Wykonawcom bez podawania 

źródła pytania; ponadto Zamawiający udzieli odpowiedzi Wykonawcy który zadał 

pytanie, oraz umieści treść odpowiedzi na stronie Zamawiającego witka.pl oraz 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszych ZO a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 

składnia ofert zmienić treść niniejszego ZO zawiadamiając o tym pisemnie wszystkich 

Wykonawców, którym przekazano ZO oraz umieści treść odpowiedzi na stronie 

Zamawiającego witka.pl  oraz                 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  

8. Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:                      

Pan Tomasz Rybak  

 

VIII. Kryteria oceny oferty 

1. Oceny ofert będzie dokonywał Zamawiający. Zamawiający może żądać udzielania przez 

wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek 

oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę. 

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami oceny ofert, o których 

mowa w ust. 3.  

3. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona 

oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: 
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l.p. Opis kryteriów oceny Waga 

1 Cena (C) 60 % 

2 Okres gwarancji na falowniki (Gf) 5% 

3 Okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne (Gm) 15% 

4 Czas reakcji serwisu (Crs) 10% 

5 Okres rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu 

zamówienia (Or) 

10% 

 

4. Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena”  - (waga 60%) - (C) zostanie 

obliczona wg następującego wzoru: 

                                   Co  

1) C = --------- x 60 pkt 

    Cb  

 

C - ilość punktów badanej ceny oferty 

Co - cena oferty najniższej spośród zaproponowanych w ofertach 

Cb - cena oferty badanej 

2) Porównywaną ceną będzie cena brutto ogółem za realizację zamówienia obliczona 

przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i podana w „Formularzu Ofertowym” 

(załącznik nr 1 do ZO) pkt. 1.  

 

5. Punkty za kryterium „Okres gwarancji na falowniki” (waga 5%) - (Gf) - zostaną przyznane 

zgodnie z poniższym opisem: 

1) Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego okresu 

gwarancji na zamontowane falowniki zastrzegając, iż minimalny okres (termin) 

gwarancji na zamontowane falowniki wynosi min. 5 lat. Punkty w przedmiotowym 

kryterium  zostaną przyznane zgodnie z poniższym wzorem : 

                                                     Gbo 

a) Gf = -------------- x 5 pkt 

                  Gn  

 

  Gf - ilość punktów badanej oferty 
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       Gbo - okres gwarancji na falowniki w badanej ofercie 

  Gn - najdłuższy okres gwarancji na falowniki podany w ofertach  

 

2) Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt 2 Formularza 

Ofertowego (Załącznik nr 1 do ZO). W przypadku nie podania przez Wykonawcę w 

pkt 2 Formularza Ofertowego (Załącznik nr 1 do ZO) okresu gwarancji, zamawiający 

do oceny oferty przyjmie minimalny okres (termin) gwarancji na falowniki tj. 5  lat.  

3) Oferta z okresem 10  lat i więcej gwarancji na falowniki, otrzyma maksymalną ilość 

punktów. 

 

6. Punkty za kryterium „Okres gwarancji fabrycznej na moduły fotowoltaiczne” (waga 

15%) - (Gm) - zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem: 

1) Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego okresu 

gwarancji na zamontowane moduły fotowoltaiczne zastrzegając, iż minimalny okres 

(termin) gwarancji na zamontowane moduły fotowoltaiczne wynosi min. 10 lat. 

Punkty w przedmiotowym kryterium  zostaną przyznane zgodnie z poniższym 

wzorem : 

                                                     Gbo 

a) Gm = -------------- x 15 pkt 

                  Gn  

 

  Gm - ilość punktów badanej oferty na moduły fotowoltaiczne 

       Gbo - okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne w badanej ofercie 

  Gn - najdłuższy okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne podany w ofertach  

 

2) Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt 3 Formularza 

Ofertowego (Załącznik nr 1 do ZO). W przypadku nie podania przez Wykonawcę w 

pkt 3 Formularza Ofertowego (Załącznik nr 1 do ZO) okresu gwarancji, zamawiający 

do oceny oferty przyjmie minimalny okres (termin) gwarancji na moduły 

fotowoltaiczne tj. 10  lat.  

3) Oferta z okresem 20 lat i więcej gwarancji fabrycznej na moduł fotowoltaiczny, 

otrzyma maksymalną ilość punktów 

 

7. Punkty za kryterium „Czas reakcji serwisu” (waga 10%) - (Crs) - zostaną przyznane 

zgodnie z poniższym opisem: 
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1) Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najkrótszego czasu reakcji 

serwisu na usunięcie awarii i uruchomienie instalacji od momentu zgłoszenia, 

podanego przez wykonawców zastrzegając, iż maksymalna ilość godzin na usunięcie 

awarii i uruchomienie instalacji od momentu zgłoszenia awarii wynosi 120 godzin. 

Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem: 

a) 120 godzin na usunięcie awarii i uruchomienie instalacji od momentu zgłoszenia 

awarii - 0,00 pkt , 

b) 96 godzin na usunięcie awarii i uruchomienie instalacji od momentu zgłoszenia 

awarii - 5,00 punktów, 

c) 72 godziny na usunięcie awarii i uruchomienie instalacji od momentu zgłoszenia 

awarii i mniej  - 10,00 punktów, 

2) Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt 4 Formularza 

Ofertowego (Załącznik nr 1 do ZO). W przypadku nie podania przez Wykonawcę w 

pkt 4 Formularza Ofertowego (Załącznik nr 1 do ZO) czasu reakcji serwisu, 

zamawiający do oceny oferty przyjmie maksymalny czas reakcji serwisu tj. 120 

godzin.  

3) Oferta z czasem reakcji serwisu 72 godziny i mniej otrzyma maksymalną ilość 

punktów. 

 

8. Punkty za kryterium „Okres rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu 

zamówienia” (waga 10%) - (Or) - zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem: 

1) Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego okresu rękojmi 

za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu zamówienia zastrzegając, iż 

minimalny okres (termin) rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu 

zamówienia wynosi min. 36 miesięcy. Punkty w przedmiotowym kryterium  zostaną 

przyznane zgodnie z poniższym wzorem: 

                                          Oro 

Or = -------------- x 10 pkt 

         Orn  

 

  Or- ilość punktów badanej oferty za okres rękojmi za wady fizyczne każdego 

z elementów przedmiotu zamówienia 

       Oro - okres rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu zamówienia 

w badanej ofercie 

  Orn - najdłuższy okres rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu 

zamówienia podany w ofertach  

2) Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt 4 Formularza 

Ofertowego (Załącznik nr 1 do ZO). W przypadku nie podania przez Wykonawcę w 
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pkt 5 Formularza Ofertowego (Załącznik nr 1 do ZO) okresu rękojmi za wady fizyczne 

każdego z elementów przedmiotu zamówienia, zamawiający do oceny oferty 

przyjmie minimalny okres (termin) rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów 

przedmiotu zamówienia tj. 36  miesięcy  

3) Oferta z okresem 84 miesięcy i więcej rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów 

przedmiotu zamówienia otrzyma maksymalną ilość punktów 

4) Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem: 

d) 120 godzin na usunięcie awarii i uruchomienie instalacji od momentu zgłoszenia 

awarii - 0,00 pkt , 

e) 96 godzin na usunięcie awarii i uruchomienie instalacji od momentu zgłoszenia 

awarii - 5,00 punktów, 

f) 72 godziny na usunięcie awarii i uruchomienie instalacji od momentu zgłoszenia 

awarii i mniej  - 10,00 punktów, 

 

9. Zamawiający może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą 

zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy 

bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:  

 

P = C + Gf + Gm + Crs + Or, gdzie: 

P - suma punktów uzyskana przez ofertę  

C - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena” 

Gf- ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi na 

falowniki” 

Gm - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi na 

moduły fotowoltaiczne” 

Crs - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Czas reakcji serwisu” 

Or - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Okres rękojmi za wady fizyczne 

każdego z elementów przedmiotu zamówienia” 

10. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert 

wybiera ofertę z najniższą ceną. 

11. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie 

wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem następującej 

zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się 

w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla 

się w górę. 
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IX. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1. Cena ofertowa, czyli cena, za jaką Wykonawca podejmie się zrealizowania zamówienia 

musi obejmować wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia łącznie                  

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

2. Cena wyrażona w PLN zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do ZO) posłuży 

do porównania złożonych ofert celem wyboru najkorzystniejszej i powinna być liczona do 

dwóch miejsc po przecinku. 

3. Rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 

4. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu 

przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w 

dokumentacji tej nieujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia w 

sposób zapewniający przekazanie obiektu do użytkowania. Będą to w szczególności 

koszty, które musi zawierać cena oferty (koszty te należy uwzględnić kosztach cen 

jednostkowych robót budowlanych):  

1) robót przygotowawczych, demontażowych, wykończeniowych, porządkowych, 

zorganizowania i zagospodarowania placu budowy, przywrócenia terenu do stanu 

pierwotnego, wywozu gruzu, inflacji  

2) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)  

3) zakwaterowanie łącznie z częścią socjalną i sanitarną jeżeli występują 

4) koszty składowania i utylizacji materiałów rozbiórkowych, odpadów i śmieci,  

5) koszty wynikające z utrudnień lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca do 

składowania materiałów budowlanych),  

6) wszystkie podatki, cła i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach 

umowy,  

7) koszty związane z odbiorami robót wykonanych robót, koszty wykonania 

dokumentacji powykonawczej, 

8) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, odbiorów oraz 

ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych 

przedmiotem zamówienia,  

9) Koszty pomiarów i badań materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości 

materiałów i robót 

10) Koszt wymiany licznika energii elektrycznej 

5. Cenę oferty (wartość brutto oferty) należy wyliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2016.380 z późn. zm.). 

6. Zgodnie z art. 649 KC wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty przewidziane 

dokumentacją projektową. 

7. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, którzy nie mają obowiązku naliczania i odprowadzania podatku od towarów i 

usług, dla zapewnienia uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, 

uwzględniają w cenie oferty podatek, który ma obowiązek zapłacić zamawiający. 

8. Upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenie ofertowej. 

9. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia może zwrócić się do każdego wykonawcy o udzielenie w 

określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na 

wysokość ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od każdego wykonawcy, 
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którego oferta może zawierać rażąco niską cenę, kompletnego kosztorysu ofertowego 

wykonanego metodą szczegółową. W przypadku nie przedstawienia na wniosek 

zamawiającego kosztorysu szczegółowego, oferta zostanie odrzucona. 

10. Należy przewidzieć cały przebieg robót budowlanych, a wszystkie utrudnienia 

wynikające z warunków realizacji Wykonawca winien uwzględnić w podanej cenie 

ofertowej. 

11. Tak zaoferowana cena (z podatkiem VAT) dla zakresu rzeczowego ustalonego na 

podstawie niniejszym ZO wraz z wszystkimi załącznikami, jest ceną ryczałtową 

niezmienną do końca realizacji zadania i nie podlega waloryzacji za wyjątkiem 

ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 

12. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany 

poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, 

których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku. 

13. Cena oferty jest ceną niezmienną i nie będzie podlegała negocjacjom. 

 

X.  Informacja o walutach obcych 

 

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walucie obcej. Wszelkie rozliczenia 

związane z realizacją zamówienia publicznego będą realizowane w PLN. 

 

XI. Termin składania ofert 

 

Ofertę należy złożyć do dnia 24.01.2017r., do godz. 14:00 w formie papierowej lub 

elektronicznie, w zamkniętej kopercie, na adres Zamawiającego ul. Kołobrzeska 50H, 10-434 

Olsztyn, lub na adres e-mail: witka@witka.pl, z dopiskiem: „Oferta na montaż instalacji 

fotowoltaicznej” 

Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty złożone po 

terminie nie będą brane pod uwagę. 

XII. Informacje na temat wykluczenia 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne, udzielane przez beneficjenta 

nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy 

Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 

polegające w szczególności na: 
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a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

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. 

XIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

najkorzystniejszej w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

  

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszych ZO i została oceniona jako najkorzystniejsza w 

oparciu o podane w ZO kryteria oceny ofert. 

2. Niezwłocznie po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty Zamawiający opublikuje wyniki na 

stronie internetowej: witka.pl oraz 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, oraz powiadomi wszystkich, 

którzy złożyli oferty, z uwzględnieniem ich nazwy, adresu oraz oferowanych kwot, a także 

otrzymanej liczby punktów przyznanych przez Zamawiającego,                   wg kryteriów 

oceny ofert opisanych w ZO. 

 

XIV. Pozostałe informacje. 

 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą 

konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016r. bez 

zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

2. W związku z sytuacją określoną ust.1 Wykonawcy nie przysługują żadne środki 

odwoławcze przewidziane w wyżej cytowanej ustawie. 

3. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy w walutach obcych. 

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu. 

6. Oferty niespełniające któregokolwiek z wymagań określonych w Zapytaniu Ofertowym, 

zostaną odrzucone, a wykonawcy wykluczeni. 

7. W przypadku nie podania modelu i producenta falowników, modułów 

fotowoltaicznych i nie załączenia do oferty kart katalogowych z parametrami 

technicznymi,  oferta zostanie odrzucona. Powyższe żądanie służy sprawdzeniu przez 

Zamawiającego minimalnych parametrów technicznych oferowanych urządzeń z 

wymogami stawianymi w dokumentacji projektowej.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do udostępniania organom kontrolującym realizację 

projektu, dokumentów i pomieszczeń związanych z realizacją zamówienia. 

9. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 
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10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego 

etapie, w szczególności do unieważnienia postępowania po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, w szczególności w przypadku przekroczenia kwoty, jaką zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. 

11. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni od daty upływu terminu składnia ofert. 

 

XV. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 

postępowania  udzielenie zamówienia publicznego, o ile przewiduje się możliwość zmiany 

takiej umowy 

Nie przewiduje się możliwości zmiany umowy (wzór umowy – załącznik nr 5 do ZO) w wyniku 

przeprowadzonego postępowania. 

 

Olsztyn, dnia 09.01.2017 r. 

ZATWIERDZIŁ: 

 

_____Ryszard Krawczyk – Prezes Zarządu____                                                                                                  


