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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2021 

o udzielenie zamówienia na: 

„Zakup, dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej dla firmy 
Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane TERMOCHEM Sp. z o.o.” 

 

 

w ramach projektu 

 

„Produkcja energii z OZE w Przedsiębiorstwie Remontowo - Budowlanym 
TERMOCHEM Sp. z o.o.” 

Puławy, dn. 15.09.2021 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach działania 4.2. Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

Zamawiający: 

Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane TERMOCHEM Sp. z o.o.                                                                    

ul. Ignacego Mościckiego 16 

24-110 Puławy 

NIP: 7160004832 

REGON: 004174056 
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Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności. 

Zamówienie współfinansowane jest w ramach projektu „Produkcja energii z OZE w 

Przedsiębiorstwie Remontowo - Budowlanym TERMOCHEM Sp. z o.o.” zgodnie z Umową 

o dofinansowanie projektu w ramach Działania 4.2 RPO WL 2014-2020 – Umową nr RPLU.04.02.00-

06-0366/20-00. 

Ilekroć w zapytaniu ofertowym użyto zwrotu Zamawiający należy przez to rozumieć Przedsiębiorstwo 

Remontowo – Budowlane „Termochem” Sp. z o. o. 

Ilekroć w zapytaniu ofertowym użyto zwrotu Wykonawca lub Oferent, należy przez to rozumieć osobę 

fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej ubiegającą 

się o udzielenie Zamówienia. 

 

I.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej do 

wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej o łącznej mocy 40,020 kWp dla firmy 

Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane TERMOCHEM Sp. z o.o. Montaż instalacji odbędzie się na 

dachach budynków Zamawiającego, które mieszczą się w miejscowości Puławy - ul. Ignacego 

Mościckiego 16, 24-110 Puławy. 

W ramach przedmiotu zamówienia zakłada się w szczególności następujące prace: 

• Wykonanie i dokonanie uzgodnień projektu technicznego instalacji w oparciu o wymogi 

Zamawiającego; 

• Wykonanie robót w zakresie kompletnej dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej 

składającej się z dwóch zestawów o mocach min. 16,56 kWp i min. 23,46 kWp oraz wykonania 

wszystkich niezbędnych prac związanych z realizacją instalacji na dachach nieruchomości 

Zamawiającego, w tym: 

-  Konieczność montażu optymalizerów mocy 

-  Panele monokrystaliczne o mocy 460 Wp 

- Przewody DC, AC   w podwójnej izolacji, odpornej na promieniowanie UV i warunki 

atmosferyczne,  dodatkowo zabezpieczone rurami osłonowymi typu peszel, dedykowanymi 

do zastosowań fotowoltaicznych.  

- Trasy kablowe prowadzone w zakrytych korytach metalowych, odpornych na korozje , ostre 

krawędzie koryt zabezpieczone przed możliwością uszkodzenia  kabli . 

- Orientacja paneli – horyzontalna południowa,  południowo – wschodnia 

- Konieczność zastosowania rozwiązań umożliwiających uzyskanie napięcia bezpiecznego  

na panelach w przypadku zagrożenia pożarowego. 

• Wykonanie robót w zakresie okablowania elektrycznego 

• Konieczność dostosowania budowanej instalacji fotowoltaicznej do istniejącej instalacji 

odgromowej. 

• Wykonanie konstrukcji wsporczych; 

• Wykonanie testów i pomiarów instalacji fotowoltaicznej elektrycznej; 

• Przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do istniejącej wewnętrznej instalacji elektrycznej 

Zamawiającego w miejscu uzgodnionym i zatwierdzonym przez Zamawiającego; 
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• Sporządzenie protokołu odbioru instalacji z oświadczeniem, z którego będzie  wynikać, iż 

wykonana  instalacja jest  bezpieczna i nadaje  się  do  użytkowania nie  stanowiąc zagrożenia  

dla  ludzi. 

• Przygotowanie dokumentacji gwarancyjnej na sprzęt i usługę montażu;  

• Wykonanie podłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej systemu 

dystrybucyjnego funkcjonującego na terenie GAZAP S.A. 

• Przeszkolenia użytkowników oraz wyjaśnienia wszystkich ich wątpliwości z zakresu 

przyłączenia do sieci, eksploatacji i konserwacji instalacji fotowoltaicznej, przekazania 

instrukcji użytkowania instalacji fotowoltaicznej oraz urządzeń wchodzących w jej skład; 

• Przywrócenia miejsc prowadzenia prac w związku z montażem instalacji fotowoltaicznej do 

stanu nie gorszego niż stan pierwotny, 

• Przygotowania niezbędnej dokumentacji i zgłoszenia w imieniu Zamawiającego przyłączenia 

wykonanej instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej Systemu Dystrybucyjnego 

funkcjonującego na terenie GAZAP S.A. 

• Przygotowanie wniosków do OSD  GAZAP S.A na oddanie instalacji do eksploatacji i uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie. 

• Uzyskanie zaświadczenia OSD o założeniu licznika dwukierunkowego i przyłączeniu instalacji 

do sieci; 

• W przypadku gdy to wymagane, uzyskanie uzgodnienia przeciwpożarowego wykonanego 

przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych dla instalacji. 

 

Specyfikacja instalacji fotowoltaicznych:  

• Instalacja nr 1 – moc nie mniej niż 16,56 kWp na dachu  w lokalizacji ul. Ignacego Mościckiego 

16, 24-110 Puławy – 36 sztuk paneli o mocy 460 Wp; 

• Instalacja nr 2 – moc nie mniej niż 23,46 kWp na dachu  w lokalizacji ul. Ignacego Mościckiego 

16, 24-110 Puławy – 51 sztuk paneli o mocy 460 Wp; 

• Panele fotowoltaiczne monokrystaliczne o mocy nie mniejszej niż 460 Wp; 

• Panele fotowoltaiczne muszą być odporne na pracę w zakresie temperatury  od -40 do +80 

stopni Celsjusza; 

• Konieczność montażu optymalizatorów mocy; 

• Tablice rozdzielcze – rozdzielnice AC; 

• Inwertery fotowoltaiczne – 2 szt. o mocy 16 kW i 25 kW; 

• Panele fotowoltaiczne, inwertery oraz pozostałe elementy składowe muszą być nowe, 

nieużywane i wyprodukowane nie wcześniej niż przed 2021 r. 

• Zamawiający nie dopuszcza stosowania urządzeń i elementów z tzw. „kategorii B” 

• Zamawiający wymaga sporządzenia dokumentacji ppoż; 

• Instalacje muszą być wyposażone w inteligentny system zarządzania energią;  

 

Gwarancja: 

Oferent musi zapewnić autoryzowanego partnera do świadczenia usług serwisu gwarancyjnego oraz 

pogwarancyjnego na terenie Rzeczypospolitej dla zaoferowanych produktów. 

Moduły PV: 

• Gwarancja producenta na produkt min. 20 lat.  
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• Inwertery: 

• Gwarancja producenta na min. 20 lat. 

Montaż: 

• Gwarancja na montaż min. 5 lat. 

Dodatkowe informacje:  

1. W przypadku zaoferowania okresu gwarancyjnego krótszego niż powyżej od daty odbioru 

przedmiotu zamówienia, oferta zostanie odrzucona. Okres gwarancji stanowi kryterium 

oceny ofert. 

2. Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany zgodnie z Przedmiarem, który stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.  

3. Zamawiający dopuszcza zmianę określonych rozwiązań technicznych na rozwiązania 

równoważne, nie gorsze od rozwiązań określonych w projekcie jedynie za wyraźną zgodą 

Zamawiającego. 

4. Przedmiotowy projekt z uwagi na swój charakter musi wpisywać się w wykorzystanie 

nowoczesnych technik informacyjnych. Planuje się zastosowanie systemu zarządzania 

energią, co pozwoli monitorować zdarzenia związane z działaniem inwerterów, pomiarem 

mocy, porównywanie sprawności i wydajności zastosowanych materiałów.  

Jeżeli gdziekolwiek w dokumentacji użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub 

szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę, zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewniają 

one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją. Znaki towarowe, patenty lub 

pochodzenie powinny być uwzględnione jako definicje standardu, a nie jako określone marki 

zastosowane w projekcie. Oznacza to, że przewidziane przez wykonawcę do zastosowania na etapie 

realizacji robót, urządzenia i materiały powinny spełniać parametry określone w opisie przedmiotu 

zamówienia i nie powinny być gorsze od jej założeń (równe lub lepsze). Zamawiający dopuszcza 

wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar 

udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez 

Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku wykonawca musi przedłożyć 

odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne 

dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie 

stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji 

projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez 

Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzucenia oferty z powodu ich 

„nierównoważności”. 

KOD CPV: 

45000000-7 Roboty budowlane 

09332000-5 Instalacje słoneczne 

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 

 



 

Strona 5 z 15 

  

II. TERMIN I MIEJSCE DOSTAWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie: do 30 listopada 2021 roku, przy czym 

rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia musi nastąpić niezwłocznie po podpisaniu 

umowy z Wykonawcą  planowanym na październik 2021 r. 

2. Miejsce dostawy i realizacji zamówienia:  

PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO - BUDOWLANE "TERMOCHEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Ignacego Mościckiego, budynek nr 16, 24-110 Puławy, powiat puławski, 

województwo lubelskie  - od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych) w godz.: 7:00 

do 15:00.    

3. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy pod warunkiem, że zmiany te 

podyktowane są okolicznościami, które mogą mieć wpływ na prawidłową realizacje niniejszego 

zamówienia wskazanymi w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zgodę na ich dokonanie wyrazi 

instytucja finansująca (LAWP). Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Oferentów będzie przeprowadzona w oparciu o 

przedłożone dokumenty i oświadczenia Wykonawców opisane w pkt. IV. (zgodnie z zasadą spełnia/nie 

spełnia). Oferenci zobowiązani są złożyć wszystkie dokumenty oraz oświadczenia. Niespełnienie tego 

warunku spowoduje wykluczenie Oferenta i odrzucenie jego oferty. 

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się Oferentów zgodnie z art.108 i 109 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24 , zwaną dalej „ustawą Pzp”). 

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się także Oferentów powiązanych kapitałowo lub 

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

powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującym w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Wykonawcą, polegające w 

szczególności na: 

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

• posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji, 

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

• 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. 

Oferent powinien złożyć oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania (Załącznik 

nr 1/Oświadczenie nr 1 do zapytania ofertowego). 
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Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności: 

• Oferent musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 

ustawowymi. 

• Oferent musi posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonania określonej działalności lub 

czynności (jeśli przepisy nakładają taki obowiązek). 

(Załącznik nr 1/Oświadczenie nr 2 do zapytania ofertowego). 

Wiedza i doświadczenie: 

• Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji dostaw i 

montażu instalacji fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niż 35,00 kWp (Załącznik nr 

1/Oświadczenie nr 2 do zapytania ofertowego). 

• Wykonawca musi posiadać minimum 5 letnie doświadczenie branżowe w montażu instalacji 

fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niż 35,00 kWp , a jeśli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie. Na potwierdzenie doświadczenia, do oferty należy dołączyć 

oświadczenie o doświadczeniu – Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, a także należy 

dołączyć minimum 3 dokumenty potwierdzające wykonanie instalacji fotowoltaicznych o mocy 

nie mniejszej niż 35,00 kWp zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat. 

Potencjał techniczny: 

• Oferent musi dysponować odpowiednim potencjał techniczny, pozwalający na poprawną 

realizację zamówienia. (Załącznik nr 1/Oświadczenie nr 2 do zapytania ofertowego). 

 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia: 

Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do realizacji zamówienia - montaż instalacji musi 

zostać dokonany przez uprawnionego instalatora, który zagwarantuje poprawność instalacji oraz 

spełnienie wymogów dotyczących bezpieczeństwa pracy instalacji w obiekcie oraz sieci 

elektroenergetycznej. Przez uprawnionego instalatora rozumie się osobę posiadającą: 

• ważny certyfikat potwierdzający posiadanie kwalifikacji instalowania odnawialnych źródeł 

energii (art. 136 i art. 145 ustawy o oze) 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 

Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać 

wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 

r. (Dz. U. z 2020 poz. 1333 t.j. z dnia 2020.08.03 )art. 12 ust. 1 ppkt. 2, ust. 7, art. 12a lub uprawnienia 

uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy prawo budowlane 

z 1994 r., natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej 

a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 

2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. z 2020, poz. 220 t.j. z dnia 2020.02.12 ). (Załącznik nr 1/Oświadczenie nr 2 do 

zapytania ofertowego). 
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Potencjał finansowo-ekonomiczny: 

• Oferent musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

przedmiotu zamówienia oraz oświadczyć, że nie toczy się wobec niego postępowanie 

likwidacyjne ani upadłościowe (Załącznik nr 1/Oświadczenie nr 2 do zapytania ofertowego).  

 

Dodatkowe wymagania: 

• Oferent musi zagwarantować ubezpieczenie OC na prowadzone prace opiewające na kwotę 

min. 200 000,00 PLN. 

• Oferent nie może posiadać zaległości publicznoprawnych – Warunek weryfikowany w oparciu 

o oświadczenie o braku o braku zaległości podatkowych i ZUS. 

• Oferent musi dokonać wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia w dniach 20 -22  września 

2021 r., potwierdzonej protokołem jej przeprowadzenia- Załącznik nr 4 (Protokół z wizji 

lokalnej) w ramach której dokona oceny możliwości technicznych wykonania instalacji 

fotowoltaicznej oraz zgłoszonej mocy instalacji, określi optymalne rozwiązanie techniczne na 

nieruchomości Zamawiającego, zweryfikuje dokumenty lub oświadczenia Zamawiającego 

dot. określenia stron umowy z dostawcą energii elektrycznej, w przypadku stwierdzenia 

konieczności wykonania dodatkowych prac adaptacyjnych poinformuje o ich zakresie 

Zamawiającego; Pracownik biorący udział w wizji lokalnej musi posiadać uprawnienia 

umożliwiające wejście i przebywanie na wysokości powyżej 3 m . Ze względu na specyfikę 

usytuowania inwestycji na terenie Zakładów Azotowych Puławy i konieczność uzyskania 

zezwoleń na wstęp na teren chroniony  należy  podać  dane  osoby wykonującej oględziny  

najpóźniej 1 dzień przed terminem  osoby krajowe, osoby zagraniczne 2 dni przed terminem 

(nazwisko i imię numer dow . osobistego , osoby zagraniczne nr paszportu). Zgłoszenie 

zawierające imię i nazwisko; numer dowodu osobistego/numer paszportu (w przypadku 

obcokrajowców) należy wysłać na adres: lidia.bujala@termochem.pl zachowując terminy 

wskazane powyżej. Przedstawiciele oferentów zostaną odebrani w biurze przepustek przy 

bramie głównej Zakładów Azotowych dniach 20 - 22 września 2021 r. o godzinie 10:00 i 

przewiezieni na miejsce inwestycji celem zapoznania się ze stanem technicznym 

obiektu/inwestycji. Po zakończeniu wizji lokalnej przedstawiciele oferentów zostaną 

odwiezieni przez pracownika Zamawiającego do biura przepustek. 

• Oferent musi przywrócić miejsce prowadzenia prac w związku z montażem instalacji 

fotowoltaicznej do stanu nie gorszego niż stan pierwotny, w tym zapewnić szczelność dachu 

po wykonanej inwestycji. 

• Oferent musi zapewnić bezpłatny przegląd instalacji do 15 marca każdego roku  przez 5 lat po 

zakończeniu realizacji Umowy. 

Wadium 
Warunkiem udziału w postępowaniu jest również wpłacenie przez Oferenta wadium w wysokości 
4 000,00 PLN. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  

• gotówce,  

• poręczeniach bankowych,  

• poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest 
zawsze poręczeniem pieniężnym,  

• gwarancjach bankowych,  
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• gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa 
w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020.299 t.j. z dnia 2020.02.25).  

Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno zawierać: 

a) wskazanie Beneficjenta poręczenia lub gwarancji, którym ma być: Przedsiębiorstwo 

Remontowo Budowlane TERMOCHEM Sp. z o.o. , ul. Ignacego Mościckiego 16, 24-110 Puławy; 

b) nazwę i adres siedziby Wykonawcy; 

c) kwotę i termin ważności gwarancji/ poręczenia; 

d) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie wystawcy poręczenia lub gwarancji do zapłaty 

kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż 

Wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych 

w ofercie lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić lub przelać na rachunek bankowy nr 65 1240 2412 1111 

0000 3611 1947 w  Banku PEKAO SA I o/Puławy. Wpływ wadium wnoszonego w pieniądzu na rachunek 

zostanie sprawdzony przez Zamawiającego w momencie upływu terminu otwarcia ofert. Oferty 

podmiotów, którzy nie wpłacili wadium lub wpłacili wadium po terminie, będą odrzucone bez 

rozpatrywania.  

Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna należy dołączyć do oferty 

(w formie oryginału).  

Zwrot Wadium 

1) Zamawiający zwraca wadium 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 Zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 

3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. 

4) Jeśli wadium było wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je bez odsetek na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

Zatrzymanie wadium 

Zamawiający zatrzymuje wadium bez odsetek, jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie i zapytaniu ofertowym (wraz z 

załącznikami) lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

IV. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Wypełniony formularz ofertowy oraz pełnomocnictwa szczególne lub rodzajowe, jeżeli oferta 

została podpisana przez osoby niewskazane we właściwym rejestrze, jako uprawnione do 

zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (Załącznik nr 1 do zapytania). 

2. Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia (Załącznik nr 1/Oświadczenie nr 1 do zapytania). 
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3. Oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (Załącznik nr 1/Oświadczenie nr 2). 

Ponadto należy dostarczyć wraz z ofertą następujące dokumenty: 

• Kosztorys ofertowy. Kosztorys powinien być sporządzony na podstawie  Przedmiaru i odnosić 

się do informacji przedstawionych w pkt. I niniejszego zapytania. 

• Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu – Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 

• Minimum 3 dokumenty potwierdzające realizację dostaw i montażu instalacji 

fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niż 35,00 kWp okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 

• Polisę ubezpieczeniową na prowadzone prace opiewającą na kwotę minimum 200 000,00 PLN. 

• Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna.  

 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

V. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z POTENCJALNYMI 

WYKONAWCAMI ORAZ OSOBACH UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

Porozumiewanie się Zamawiającego z potencjalnymi Dostawcami będzie się odbywało drogą e-

mailową lub telefonicznie. Pytania dotyczące zapytania ofertowego można kierować nie później niż na 

5 dni przed upływem terminu składania ofert na adres: lidia.bujala@termochem.pl 

Adres do korespondencji: 

Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane TERMOCHEM Sp. z o.o., ul. Ignacego Mościckiego 16, 24-

110 Puławy. 

Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest: 

Imię i nazwisko: Lidia Bujała 

Adres e-mail: lidia.bujala@termochem.pl 

Nr telefonu: 501-556-111 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Oferenci pozostają związani złożoną przez siebie ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania 

ofert. 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

• Ofertę należy przygotować czytelnie w języku polskim. 

• Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymogami umieszczonymi w Zapytaniu, dołączyć wszystkie 

wymagane dokumenty oraz wypełniony formularz ofertowy z oświadczeniami. Formularz 

ofertowy stanowi Załącznik nr 1 do zapytania. 

Odrzucone zostaną oferty, które: 

• Będą złożone na formularzu niezgodnym z opisem niniejszego Zapytania. 

• Zostaną złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków określonych z zapytaniu 

ofertowym. 

• Zostaną złożone przez oferenta, który podlegał wykluczeniu (np. w związku z istniejącymi 

powiązaniami osobowymi, lub kapitałowymi). 
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• Nie odpowiadają treści zapytania ofertowego. 

• Zostaną złożone po terminie tj. zostaną dostarczone do firmy po terminie wskazanym poniżej. 

Miejsce i sposób składania ofert: 

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie (osobiście lub listownie) do dnia 

30.09.2021 r. do godz. 09:00 na adres: Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane TERMOCHEM Sp. 

z o.o., ul. Ignacego Mościckiego 16, 24-110 Puławy. Na kopercie należy wpisać „Zakup, dostawa i 

montaż instalacji fotowoltaicznej dla firmy Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane TERMOCHEM 

Sp. z o.o.” „Nie otwierać przed: 30.09.2021, godz. 10:00”. 

Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę 

i ostemplowana pieczęcią firmową. 

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta (formularz ofertowy z 

oświadczeniami oraz wymaganymi dokumentami) zostanie dostarczona w terminie nie późniejszym 

niż 30.09.2021 r. godz. 09:00. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.09.2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie firmy Zamawiającego. Nie 

przewiduje się publicznego otwarcia ofert. 

 

Dodatkowe informacje: 

• Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób upoważnionych do 

występowania w imieniu Wykonawcy. 

• Oczywiste omyłki w tekście oferty zostaną poprawione, o czym niezwłocznie zostanie 

powiadomiony Wykonawca. 

• Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i 

częściowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

• Cena oferty musi uwzględniać całość kosztów niezbędnych dla realizacji przedmiotu 

zamówienia, w szczególności: podatek VAT. 

Wycofanie oferty lub jej zmiany: 

• Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed 

upływem terminu składania ofert. 

• Zmiany, poprawki i uzupełnienia dotyczące informacji wypełnianych przez Wykonawców w 

formularzu oferty winny zawierać: 

- wskazanie miejsca dokonania zmian, poprawek i uzupełnień, 

- treść pierwotną w przypadku zmian lub poprawek, 

- treść poprawioną (w przypadku zmian lub poprawek) lub treść uzupełnienia. 

• Powiadomienie o wprowadzeniu zmian powinno być złożone według takich samych wymagań, 

jak składana oferta z dopiskiem „ZMIANA”. 

• Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia. Powiadomienie to powinno być złożone według 

takich samych wymagań, jak składana oferta z dopiskiem „WYCOFANIE” 

Uwaga: 
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• Zmiany, poprawki i uzupełnienia muszą być podpisane przez osoby uprawnione (wskazane we 

właściwym rejestrze jako uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy) lub 

osoby posiadające właściwe pełnomocnictwa szczególne lub rodzajowe. 

• Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być podpisane przez osoby uprawnione (wskazane we 

właściwym rejestrze jako uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy) lub 

osoby posiadające właściwe pełnomocnictwa szczególne lub rodzajowe.  

Unieważnienie postepowania: 

• Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie, do 

czasu zawarcia umowy. 

• Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania także w przypadku gdy: 

- nie złożono żadnej oferty, 

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, 

- jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, a 

Zamawiający podejmuje decyzję, iż nie wybiera oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych 

ofert, 

- gdy postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. 

• Informacja o unieważnieniu postępowania zostanie: 

- przekazana Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu; 

- upubliczniona na: 

a) Stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl; 
b) Stronie internetowej Zamawiającego: http://www.termochem.pl 

• Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w 

stosunku do Zamawiającego. 

 

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA OFERT. 

Cenę oferty należy obliczyć jako wartość netto wykonania przedmiotu zamówienia powiększoną o 

kwotę podatku VAT. 

C=Cn+VAT 

gdzie: 

C- cena oferty 

Cn – wartość netto przedmiotu zamówienia 

VAT – wartość podatku VAT 

VIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z 

PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT. 

Przewidziano następujące kryteria oceny ofert: 

• Cena (przez cenę rozumie się łączną cenę netto dostawy, instalacji i uruchomienia) - 70%; 

kryterium to wyliczane będzie zgodnie z zależnością: 

C = (C min / C of) * 70%, gdzie: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.termochem.pl/
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C - ilość punktów za łączną cenę netto badanej oferty; 

C min - cena z oferty z najniższą ceną; 

C of - cena z oferty ocenianej. 

• Gwarancja dla instalacji (przez gwarancję dla instalacji rozumie się gwarancję na panele 

fotowoltaiczne) - 15%; kryterium to wyliczane będzie zgodnie z zależnością: 

G = (G of / G max) * 15%, gdzie: 

G - ilość punktów za gwarancję badanej oferty; 

G max - najdłuższy okres udzielonej gwarancji wyrażony w miesiącach; 

G of - okres gwarancji z oferty ocenianej wyrażony w miesiącach. 

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na instalację fotowoltaiczną tj. panele fotowoltaiczne: na 

okres min. 20 lat. W przypadku zaoferowania okresu gwarancyjnego krótszego niż powyżej od daty 

odbioru przedmiotu zamówienia, oferta zostanie odrzucona.  

• Czas reakcji serwisowej od chwili zgłoszenia usterki/ awarii przez ustalony kanał komunikacji 

do chwili jej eliminacji - 15%; kryterium to wyliczane będzie zgodnie z zależnością: 

R = (R godz. / R of) * 15%, gdzie: 

R - ilość punktów za czas reakcji badanej oferty; 

R godz. - najkrótszy zaoferowany czas reakcji wyrażony w godzinach; 

R of - czas reakcji z oferty badanej wyrażony w godzinach. 

Ostateczna ilość punktów będzie liczona wg następującego wzoru: P= C+G+R. Za najkorzystniejszą 

zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów oraz spełni wszystkie warunki 

i wymagania określone w zapytaniu ofertowym. 

Jeśli dwie lub więcej ofert uzyska tą samą liczbę punktów to kryterium decydującym będzie cena 

przedmiotu zamówienia. 

Odrzucenie oferty 

• Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

- została złożona po terminie; 

- jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego; 

- Wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę; 

- została złożona przez podmiot: 

a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu określonych w zapytaniu ofertowym  

b) wykluczony z udziału w postępowaniu. 

• Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw 

Zamawiającemu. 

W przypadku, gdy podmiot, który został wybrany, zrezygnuje z podpisania umowy, Zamawiający ma 

prawo zawrzeć umowę z podmiotem, którego oferta była druga w kolejności najkorzystniejszych ofert 

bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny. 

IX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W 

CELU ZAWARCIA UMOWY. 
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• Informacja o wyborze Dostawcy zostanie umieszczona niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru 

najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej, na której upubliczniono zapytanie ofertowe 

tj. www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz stronie internetowej 

Zamawiającego: http://www.termochem.pl 

• Umowa z Dostawcą zostanie zawarta w terminie umożliwiającym realizację Przedmiotu 

zamówienia, nie wcześniej niż w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu. 

X. WARUNKI PŁATNOŚCI 

Zamawiający przewiduje następujące warunki płatności: 

• Płatność za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi w terminie do 30 dni, na podstawie 

faktury dostarczonej do siedziby Zamawiającego po dokonaniu obioru przeprowadzonych 

prac. 

XI. WARUNKI ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą 

zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniżej 

wskazanych warunków: 

Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą 

Zamawiającego w następujących przypadkach: 

1) nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 

2) wystąpienie siły wyższej, a w szczególności jeśli wystąpią warunki atmosferyczne, 

uniemożliwiające prowadzenie prac zgodnie z technologią przewidzianą w Zapytaniu 

ofertowym. (np. w zakresie niskich temperatur utrzymywanie się temperatur na zewnątrz 

poniżej minus 15 stopni w okresie dłużej niż 14 kolejnych dni, w zakresie znacznej 

intensywności opadów śniegu lub deszczu/gradu utrzymujących się dłużej niż 7 kolejnych dni 

w sposób ciągły, itp..), uniemożliwiających prowadzenie robót. Okoliczność taka 

każdorazowo musi zostać  zgłoszona i udokumentowana przez Wykonawcę Zamawiającemu. 

Termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu 

prac z tego powodu; 

3) wstrzymania prac lub konieczności zrealizowania dodatkowych czynności w wskutek 

czynności organów lub instytucji polskich lub Unii Europejskiej zaangażowanych w realizację, 

kontrolę lub finansowanie przedsięwzięcia (w szczególności takich jak zmiana lub przyjęcie 

nowych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków). 

4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli zmiana taka wpływa na 

wydłużenie okresu wykonania Przedmiotu Umowy. 

5) konieczności wykonania zamówień dodatkowych, lub robót dodatkowych lub zamiennych 

opóźniających lub wstrzymujących realizację robót zasadniczych - termin wykonania może 

ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót 

zasadniczych z tego powodu; 

6) wystąpienie innych przyczyn niż wymienione powyżej, niezależnych od Wykonawcy lub 

Zamawiającego a wynikających z działania osób trzecich, uniemożliwiających wykonanie robót, 

które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, w szczególności 

http://www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.termochem.pl/
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dotyczących czasowej lub całkowitej niedostępności materiałów lub technologii objętych 

przedmiotem Zamówienia. 

Zmiana polegająca na zmianie sposobu/zakresu spełnienia świadczenia może nastąpić z uwagi na: 

1) zmiany technologiczne, w szczególności jeżeli będą korzystne dla Zamawiającego i wystąpi: 

a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem projektu, 

b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność materiałów lub technologii 

(np. zaprzestania produkcji). 

Ewentualne zmiany technologiczne instalacji będą możliwe wyłącznie za zgodą Zamawiającego, jeżeli 

przedstawione zamienniki posiadają równe lub lepsze od parametrów minimalnych określonych w 

zapytaniu ofertowym, a okoliczności stanowiące podstawę do dokonania zmiany zostaną 

udokumentowane przez Wykonawcę. 

Zmiana warunków płatności w szczególności w przypadku: 

a) ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego 

niezależnych m.in. w sytuacja odstąpienia jednostki przekazującej dofinansowanie 

od dofinansowania projektu. 

b) zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, Wynagrodzenie ulegnie zmianie o tę 

wartość; 

c) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, a także 

w treści złożonej oferty które nie zostały skorygowane na etapie badania 

poprawności ofert  

Ewentualne zmiany Umowy nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy i muszą być 

spowodowane okolicznościami, których Zamawiający i Wykonawca, działając z należytą starannością, 

nie mogli przewidzieć.  

Strona wnioskująca o zmianę Umowy przedkłada drugiej stronie propozycję zmiany wraz z pisemnym 

uzasadnieniem konieczności lub celowości wprowadzenia zmian do Umowy i opisem wpływu zmiany 

na warunki, w tym zwłaszcza termin, wykonania Umowy. 

Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej  jest: 

1) niezwłocznie zawiadomienie strony o zaistniałej okoliczności oraz złożenie na piśmie wniosku 

zawierającego: 

a) opis i wyjaśnienie okoliczności, której zmiana dotyczy; 

b) propozycję zmiany, która musi być korzystna dla Zamawiającego i nie może być mniej 

korzystna niż  określona w ofercie na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2) ocena przez Zamawiającego proponowanych zmian i podjęcie decyzji o ich słuszności. 

3) podpisanie aneksu do umowy. 
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Załącznikami do niniejszego Zapytania są: 

• Załącznik nr 1 -  Formularz ofertowy z oświadczeniami 

• Załącznik nr 2 - Przedmiar  

• Załącznik nr 3 – Oświadczenie o doświadczeniu 

• Załącznik nr 4 – Protokół z wizji lokalnej. 


