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Nowogard, 04.10.2016 r. 

„NOWO-GLAS” Nikodem Stasik, Edward Stasik,  

Łukasz Żminda Spółka Jawna 

ul. Nadtorowa 12 

72-200 Nowogard 

NIP: 8561595986 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2016 

 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

 

„NOWO-GLAS” Nikodem Stasik, Edward Stasik, Łukasz Żminda Spółka Jawna zwraca się z 

zapytaniem do  złożenia oferty na wykonanie instalacji fotowoltaicznej o na dachu budynku  

położonego w Nowogardzie, ul. Nadtorowa 12, 

Postępowanie prowadzone jest w trybie konkurencyjności. 

Zapytanie ofertowe dotyczy projektu pn. „Instalacja paneli fotowoltaicznych przez przedsiębiorstwo 

„NOWO-GLAS” Nikodem Stasik, Edward Stasik, Łukasz Żminda Spółka Jawna w celu 

wykorzystania energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej.”  współfinansowanego przez Unię 

Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 

na lata 2014-2020. 

 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

„NOWO-GLAS” Nikodem Stasik, Edward Stasik,  

Łukasz Żminda Spółka Jawna 

ul. Nadtorowa 12 

72-200 Nowogard 

e-mail: mail@nowoglas.com 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kompletnej nowej instalacji fotowoltaicznej o łącznej 

mocy 40  KW na dachu budynku. 

 

Adres inwestycji:  

Dach ul. Nadtorowa 12 , 72-200 Nowogard 

 

Zamówienie składa się z następujących etapów: 

Dostawa i montaż 160 sztuk nowych polikrystalicznych paneli fotowoltaicznych o mocy 250 W, 

posiadających certyfikat zgodności z normami, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą. Data 

potwierdzenia zgodności nie może być wcześniejsza niż 5 lat.  

Dostawa i montaż 4 Inwerterów 3-fazowych sieciowych o łącznej mocy 40 kW kWp.  

Dostawa i montaż okablowania prądu stałego DC od paneli fotowoltaicznych do inwertera oraz prądu 

przemiennego AC do inwertera do rozdzielni elektrycznej budynku. 

Konstrukcja wsporcza na dach pod panele posadowione równolegle do dachu. 

Zestaw do monitoringu pracy instalacji.  

Uruchomienie i sprawdzenie instalacji. 

 

Specyfikacja: 



\\\\ 
 
 
 

2 
 

1) Moduł fotowoltaiczny Hisunage 250 W - 160 szt.  

2) Inwerter sieciowy STECA - 4 szt. 

3) System montażowy (dach skośny). 

4) Zabezpieczenia DC/AC. 

5) Kabel solarny. 

 

Nazwy własne które zostały podane wyżej zostały użyte jedynie dla określenia wymaganych 

parametrów technicznych. Wykonawca może zaproponować zamiennik, który winien mieć cechy i 

parametry nie gorsze niż wymagane. 

 

III. KOD CPV 

45261215-4 

 

IV. NAZWA KODU CPV 

Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 

 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Prace mają być wykonane do 20.02.2017 r. 

 

VI. UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI LUB 

CZYNNOŚCI 

 

VII. WIEDZA I DOŚWIADCZENIE 

Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań. 

VIII. SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA 

Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań. 

 

IX. WYKLUCZENIA 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi 

powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym Oferent zobowiązany jest 

do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego: 

Załącznik nr 7. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych 

do niniejszego zapytania ofertowego. 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 przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru sprzedawcy nieruchomości a Oferentem , 

polegające w szczególności na: 

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

posiadaniu co najmniej 10 % 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. 

 

X. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY 

Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym załączonym do zapytania ofertowego. 

Oświadczenia będące załącznikami do zapytania ofertowego.  
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XI. DODATKOWE WARUNKI 
Umowa zostanie podpisana nie później niż do 2.11.2016r. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 

 

XII. WARUNKI ZMIANY UMOWY 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty w wyniku zmiany umowy o dofinansowanie oraz w przypadku nieprzewidzianych 

zdarzeń w momencie dokonywania wyboru oferty, a w szczególności nieprzewidzianych zdarzeń 

losowych.  

 

XIII. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

a) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego. 

b) zostanie złożona po terminie składania ofert. 

c) nie będzie kompletna. 

d) nie będzie spełniać wymogów stawianych w zapytaniu ofertowym. 

e) będzie zawierała rażąco niską cenę. 

 

XIV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty 

przewyższy kwotę, którą nabywca może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub 

postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy, lub  

jeżeli projekt nie uzyska finansowania. 

 

XV. KRYTERIA OCENY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:  

-Cena netto oferty 50%  

-Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia usterki (w godzinach) 20%  

-Gwarancja na panele  10% 

-Gwarancja na inwertery  10% 

 

Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających z 

kryteriów oceny oferty, wyliczanych na podstawie następujących wzorów:  

 

1) Cena netto oferty  

Wartość oferty  

najtańszej (w pln)  

Cena = ---------------------------- x 100 x znaczenie 50% (max. 50 pkt.)  

Wartość oferty  

badanej (w pln)  

 

2) Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia usterki (w godzinach): (max. 20 pkt.)  

• 24 godz. – 20 pkt.  

• 48 godz. – 10 pkt.  

• powyżej 48 godz. – 0 pkt.  
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3) Gwarancja na panele (max. 10 pkt.)  

• powyżej 10 lat – 10 pkt. 

• 7 lat - 5 pkt 

• 5 lat - 0 pkt 

 

4) Gwarancja na inwertery (max. 10 pkt.)  

• 10 lat – 10 pkt.  

• 5 lat – 5 pkt 

• 3 lata - 0 pkt 

 

 

 

XVI. TERMIN SKŁADANIA OFERT 

do dnia 21-10-2016 

 

XVII. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, kuriera, lub też dostarczona 

osobiście na adres:  

„NOWO-GLAS” Nikodem Stasik, Edward Stasik, Łukasz Żminda Spółka Jawna, ul. Nadtorowa 12, 

72-200 Nowogard 

 

XVIII. ADRES E-MAIL, NA KTÓRY NALEŻY WYSŁAĆ OFERTĘ 

mail@nowoglas.com 

 

XIX. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA 

Nikodem Stasiak 

 

XX. NR TELEFONU OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU W SPRAWIE 

OGŁOSZENIA 

 

(+48) 660424989 

 

 

…………………………………….. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2016 

FORMULARZ OFERTY 

 

 

……………………………..  

Miejscowość, data  

 

Nawiązując do zapytania ofertowego nr 1//2016 składamy ofertę na dostawę i montaż kompletnej 

instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 40 kW 

 

1. Nazwa i adres oferenta oraz dane rejestrowe, w tym NIP:  

…………………………………  

…………………………………  

…………………………………  

 

2. Imię i nazwisko oraz telefon i e-mail osoby upoważnionej do występowania w imieniu oferenta:  

…………………………………  

…………………………………  

 

3. Wartość oferty „Montaż systemu ogniw fotowoltaicznych wraz z osprzętem, oprzyrządowaniem  

oraz stelażem”. 

Cena netto:………………………………….. 

Podatek VAT:………………………………… 

Cena brutto:………………………………… 

(słownie:…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….) 

4. Czas usunięcia awarii: …………………………………………………… 

5. Gwarancja na panele :……………………………………………………………………. 

6. Gwarancja na inwertery:……………………………………………………………………. 

7. Ważność oferty:  Oferta ważna 30 dni   

 

Oświadczenia:  

1. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, nie wnoszę żadnych 

zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.  

2. Oświadczam, iż akceptuję założenia zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym, dotyczące 

zakresu zamówienia oraz wymagań w nim zawartych.  

3. Oświadczam że posiadam/nie posiadam* wiedzy i doświadczenia w zakresie montażu 

instalacji fotowoltaicznej. 

4. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zastosujemy wyroby budowlane wprowadzone do 

obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo 

budowlane, tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 243, poz.1623 z późn. Zm..). Dokumenty 

potwierdzające wprowadzenie do obrotu przedstawimy do wglądu w trakcie realizacji, a 

komplet przekażemy przed odbiorem końcowym.  

 

 

……………………………………… dnia …………………………  

                  ..……………………………………………………..  

Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta oraz pieczęć firmowa 

 

*niewłaściwe skreślić 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2016 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH 

 

 

 

Ja niżej podpisany(a) 

……………………………………………………………………………………………………………

oświadczam, że 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa oferenta) nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  

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 przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru sprzedawcy nieruchomości a Oferentem, polegające w szczególności na:  

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

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  

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.  

 

 

 

 

 

 

……………………… dnia …………………………                            

..……………………………………………………..  

 

Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta oraz pieczęć firmowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


