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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo Zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 z dnia 2019.10.24 z późn. zm.). 

 

1. Nazwa i adres zamawiającego. 

Zamawiający: Dom Zakonny Zmartwychwstańców Centrum Ewangelizacji i Modlitwy  
    "Wzgórze Miłosierdzia"  

Adres: Stryszawa 589, 34-205 Stryszawa,  
NIP 552-171-60-92, REGON 360271444.

2. Opis przedmiotu zamówienia. 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej instalacji fotowoltaicznej z 
podłączeniem do sieci energetycznej, wolnostojącej o mocy 32 kWp. 

2.2. Lokalizacja działań inwestycyjnych: woj. małopolskie, powiat suski, gmina Stryszawa, 
Stryszawa-Siwcówka 589, 34-205 Stryszawa (jedno miejsce realizacji). 

2.3. Przedmiot zamówienia obejmuje:  

2.3.1. Montaż paneli fotowoltaicznych dla budynku domu zakonnego (1 kpl.), 

2.3.2. Montaż konstrukcji wsporczych (materiał: aluminium, stal nierdzewna), 

2.3.3. Montaż inwerterów (2 szt.), 

2.3.4. Montaż kabli solarnych, 

2.3.5. Montaż linii kablowych AC 

2.3.6. Instalacja uziemiająca dedykowana instalacji fotowoltaicznej, 

2.3.7. Ochrona przeciwpożarowa instalacji, 

2.3.8. Ochrona przeciwprzepięciowa instalacji, 

2.3.9. Ochrona przeciwporażeniowa instalacji. 

2.4. Parametry inwerterów muszą spełniać wymogi dopuszczenia do podłączenia do sieci 
energetycznej. 

2.5. Instalacja musi zapewniać kompensację mocy biernej wytwarzanej podczas 
funkcjonowania. 

2.6. Zamawiający dopuszcza inną konfigurację inwerterów tj. zastąpienie kilku mniejszych 
jednym większym i na odwrót. 

2.7. Po wykonaniu instalacji fotowoltaicznej Wykonawca dokona zgłoszenia instalacji do 
operatora sieci energii elektrycznej. 
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2.8. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: „Termomodernizacja budynków 
Zmartwychwstańców w Stryszawie – Siwcówce” planowanego do realizacji przy wsparciu 
NFOŚIGW w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Budownictwo 
energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”, zgodnie z 
wnioskiem o dofinansowanie (WoD) nr 1238/2019.  

2.9. CPV 

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
45317000-2 Inne instalacje elektryczne 
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych 
45312310-3 Ochrona odgromowa 
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 

3. Termin realizacji umowy. 

3.1. Termin realizacji umowy – 28.03.2022r. 

4. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania. 

4.1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają niżej określone 
warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: 

4.1.1. Wykonanie z należytą starannością co najmniej 1-go zadania polegającego na 
wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy co najmniej 25 kWp w okresie 
ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.  

4.1.2. Dysponowanie osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, 
posiadającą kwalifikacje zawodowe niezbędne dla wykonania zamówienia, tj. 
posiadającą 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. Przez  uprawnienia  do  pełnienia  samodzielnych  funkcji  w  
budownictwie  zamawiający  rozumie uprawnienia  wydane  na  podstawie  aktualnie  
obowiązującej  ustawy  –  Prawo  budowlane (Dz.U.  z 2016r.  poz.  290,  z  późn.  zm.)  
lub  odpowiadające  im  ważne  uprawnienia  wydane na podstawie wcześniej  
obowiązujących  przepisów  albo  odpowiednie  kwalifikacje  uzyskane  za granicą,  
uznane  w Polsce   na   podstawie   przepisów   o   zasadach   uznawania kwalifikacji  
zawodowych   nabytych   w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

4.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
Zamawiający uzna warunki udziału w postępowaniu za spełnione jeżeli w zakresie 
określonym w pkt 4.1.1 co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, dysponuje wymaganą zdolnością techniczną lub zawodową i 
wykona zakres prac, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
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4.3. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji zadań, wykonywanych 
wspólnie z innymi wykonawcami, Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu 
określony w pkt 4.1.1 za spełniony jeżeli, wykonawca bezpośrednio uczestniczył w 
wykonaniu zadań objętych warunkiem. 

4.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków prawnych. W odniesieniu do warunku określonego w pkt 
4.1.1 wykonawca może polegać na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby, jeśli 
podmiot ten dysponuje wymaganą zdolnością techniczną lub zawodową i wykona jako 
podwykonawca zakres prac, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

4.5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o 
przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. 

4.5.1. Oferty wykonawców, którzy spełnią wymagane warunki zostaną dopuszczone do 
badania i oceny. 

4.5.2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków podlegają 
wykluczeniu z postępowania. 

5. Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych. 

5.1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie są powiązani z 
zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub 
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu 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 instytucję zarządzającą programem 
operacyjnym, 

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. 

6. Informacje o środkach komunikacji. 

6.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 
Zapytania ofertowego przesyłając pytanie na adres mailowy: o.krzysztof@galilea.pl.  

6.2. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest pani Iwona Grzeszuk, tel. 
+48602 265 675. 
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7. Sposób przygotowania ofert. 

7.1. Składanie ofert odbywa się: 

7.1.1. drogą elektroniczną na e-mail: o.krzysztof@galilea.pl 

7.1.2. pisemnie: osobiście, za pośrednictwem posłańca lub operatora pocztowego 
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe, na adres: Dom 
Zakonny Zmartwychwstańców Centrum Ewangelizacji i Modlitwy "Wzgórze 
Miłosierdzia", Stryszawa 589, 34-205 Stryszawa. 

7.2. Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. 

7.3. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w niniejszym Zapytaniu 
ofertowym oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. 

7.4. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 

7.5. W przypadku składania oferty drogą elektroniczną wiadomość winna być oznakowana: 
OFERTA - „Wykonanie kompletnej instalacji fotowoltaicznej.” 

7.6. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia: 

7.6.1. Formularz ofertowy i oświadczenia (wg załącznika nr 1). 

7.7. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.6. składa się jako oryginał lub cyfrowe 
odwzorowanie tego dokumentu lub oświadczenia (np. jako skan). 

7.8. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.6. powinny być opatrzone podpisem 
osoby/ób uprawnionej/ych. 

7.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na 
język polski. Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język 
polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.  

7.10. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczeń i 
dokumentów, o których mowa w pkt 7.6, w tym w zakresie wyliczenia ceny lub jej istotnych 
części składowych. 

7.11. Zamawiający poprawi w ofercie: 

7.11.1. oczywiste omyłki pisarskie, 

7.11.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek, 

7.11.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

7.12. Jeżeli wykonawca nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt 7.6. lub 
będą one niekompletne lub zawierały błędy, zamawiający wezwie wykonawcę 
odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, 
chyba że: 

- oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub 
poprawienie lub  

- zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 
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7.13. Wykonawca nie może, po upływie terminu ofert, powoływać się na zdolności lub 
sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał 
on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

8. Termin składania ofert. 

8.1. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 01.03.2022r. do godz. 10:00. 

8.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma moment: 

8.2.1. wpływu oferty do Zamawiającego na adres wskazany w pkt 7.1.1. 

8.2.2. wpływu oferty do Zamawiającego na adres wskazany w pkt 7.1.2.

9. Sposób obliczenia ceny. 

9.1. Oferta musi zawierać wszystkie składniki kosztów związanych z zakupem materiałów, 
dostawą, montażem urządzeń, uruchomieniem instalacji, wykonaniem projektu i 
przygotowaniem dokumentów niezbędnych do przyłączenia instalacji do sieci z 
uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym podatek VAT w wysokości 23 % – 
dotyczy podmiotu będącego czynnym podatnikiem podatku VAT).  

9.2. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który nie dolicza wartości podatku VAT do 
oferowanej ceny, Zamawiający w celu dokonania oceny oferty doliczy do przedstawionej w 
niej ceny (netto), podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek 
wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9.3. Cena ryczałtowa winna obejmować wszystkie czynności niezbędne do kompleksowego 
wykonania przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności związane z wykonaniem 
objętych umową prac wraz koordynacją wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, 
odbiorami, atestami, próbami, opłatami urzędowymi, wywozem materiałów z rozbiórki i 
śmieci. Ustalona w ten sposób cena ma charakter stały i niezmienny niezależnie od 
rozmiarów robót budowlanych i kosztów ponoszonych przez wykonawcę podczas ich 
realizacji. 

9.4. Wszelkie obliczenia należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku, zarówno przy kwotach netto, VAT i brutto), przy czym 
końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 
grosza. 

10. Kryteria oceny ofert oraz informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych 
do poszczególnych kryteriów oceny oferty i opis sposobu przyznawania punktacji za 
spełnienie danego kryterium oceny oferty. 

10.1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, spośród nieodrzuconych 
ofert. 

10.2. Cena brutto – 100 %. 
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10.2.1. W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość 
punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą 
oceniani wg następującego wzoru: 

Najniższa cena 
------------------------- × 100 pkt × waga kryterium 
Cena badanej oferty 
 

Cena brutto obejmuje cenę netto oraz należny podatek VAT. 

Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się 
wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, 
tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez 
konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej 
określenia.  
Jeżeli zaoferowana cena będzie wydawać się rażąco niska w stosunku do przedmiotu 
zamówienia i będzie budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania 
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu, 
Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień co do podstaw oszacowania 
ceny.  
Wykonawca będzie zobligowany do złożenia wyjaśnień w terminie 3 dni od daty 
otrzymania przez niego wezwania Zamawiającego. Wezwanie będzie kierowane na 
adres e-mail, wskazany w formularzu oferty. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub 
wyjaśnienia Wykonawcy wykażą, iż zamierzał wykonać przedmiot zamówienia lub jego 
część, odwołując się do rażąco niskiej ceny, Zamawiający odrzuci ofertę. W takim 
przypadku, Wykonawca otrzyma informację o odrzuceniu jego oferty, wraz ze 
szczegółowym uzasadnieniem.  
W przypadku, gdyby Wykonawca wezwany do określenia podstaw oszacowania ceny 
dokonał zmiany swojej oferty w aspektach podlegających ocenie na podstawie 
ustanowionych kryteriów – oferta ta zostanie odrzucona.  

10.3. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów. 

11. Postępowanie o udzielenie zamówienia. 

11.1. Postępowanie jest ważne, jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta nie podlegająca 
odrzuceniu. 

11.2. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy jeżeli: 

11.2.1. została złożona po terminie składania ofert; 

11.2.2. została złożona przez wykonawcę: 

11.2.2.1. podlegającego wykluczeniu z postępowania lub 

11.2.2.2. niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub 
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11.2.2.3. który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczeń lub innych 
dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

11.2.3. jest niezgodna lub jej treść jest niezgodna z treścią Zapytania ofertowego; 

11.2.4. nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami 
technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego; 

11.2.5. zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

11.2.6. wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o 
której mowa w pkt 7.11.3; 

11.2.7. wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą; 

11.2.8. wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu 
związania ofertą. 

11.3. Zamawiający może odrzucić ofertę wykonawcy jeżeli zawiera rażąco niską cenę w 
stosunku do przedmiotu zamówienia. 

11.4. Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli: 

11.4.1. wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest 
nieuzasadnione; 

11.4.2. nie złożono żadnej oferty; 

11.4.3. wszystkie oferty podlegały odrzuceniu; 

11.4.4. 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 lub kosztu najkorzystniejszej oferty; 

11.4.5. nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z zapisami 
określonymi w pkt 10; 

11.4.6. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego; 

11.4.7. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą. 

11.5. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zamknięcia postępowania o udzielenie 
zamówienia bez dokonywania wyboru oferty. 

11.6. Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem zamawiającego w przypadku 
unieważnienia lub zamknięcia postępowania o udzielenie zamówienia. 

12. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze wykonawcy w 
celu zawarcia umowy. 

12.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w wyznaczonym przez siebie 
terminie po upływie 2 dni roboczych od poinformowania o wyborze najkorzystniejszej 
oferty. 
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12.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia przed upływem terminu, o 
którym mowa w pkt. 13.1, jeżeli nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono 
żadnej oferty. 

12.3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę w 
miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodną z Zapytaniem ofertowym wraz z 
załącznikami oraz złożoną ofertą, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w 
zawiadomieniu o wyborze oferty. 

12.4. Osoby podpisujące umowę powinny posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich 
umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z 
dokumentów załączonych do oferty. 

12.5. W przypadku, gdy wykonawca odstąpi od podpisania umowy z zamawiającym, w tym nie 
wypełni wymogów określonych w pkt 13.3-13.4 możliwe jest podpisanie umowy z 
kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną 
najwyższą liczbę punktów. 

 
 
13. Wzór umowy oraz określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku 

przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile przewiduje się 
możliwość zmiany takiej umowy 

 
Do zapytania ofertowego dołączony jest wzór umowy (zał. nr 4) zawierający określenie 

warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
W załączeniu: 

1. Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1 
2. Wzór umowy – załącznik nr 2 


