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ZAPYTANIE OFERTOWE 

1. NAZWA, ADRES I DANE TELEADRESOWE ZAMAWIAJĄCEGO  

1.1. Zamawiający: 

"ROKO" RiR Kowalscy Spółka Jawna,  
ul. Szczecińska 1i, 72-003 Dobra 
tel. 91 311 30 54 
e-mail: info@roko.com.pl 
www.roko.com.pl 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie 4 instalacji fotowoltaicznych wraz z dokumentacją 

techniczną, w tym: 

• 2 instalacji fotowoltaicznych (dwie mikroinstalacje) o łącznej mocy nie mniejszej niż 78 kWp, z 

zastrzeżeniem, iż moc żadnej z instalacji nie może być wyższa niż 39,9 kWp. Instalacje mają 

zostać zainstalowane na dachach istniejących obiektów. Miejsce realizacji 2 instalacji 

fotowoltaicznych: Mrzeżyno (Województwo Zachodniopomorskie, gmina Trzebiatów), ul. 

Wojska Polskiego 22,23,24 i 25, nr działek: 358/6 i 358/14. Poglądowy rzut nieruchomości 

stanowi załącznik nr 1. 

• 1 instalacji fotowoltaicznej (mikroinstalacja) o łącznej moc nie mniej niż 39 kWp i nie większej 

niż 39,99 kWp. Instalacja ma zostać zainstalowana na dachu istniejących obiektów 

wchodzących w skład ośrodka wypoczynkowego w Pogorzelicy. Miejsce realizacji instalacji 

fotowoltaicznej: Pogorzelica, ul. Morska 2, nr działek: 264, 266 i 51/17. Poglądowy rzut 

nieruchomości stanowi załącznik nr 2. 

• 1 instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 39,78 kWp i nie większej niż 39,99 kWp. 

Instalacja ma zostać zainstalowana na dachu istniejącej hali magazynowej w Dobrej. Miejsce 

realizacji instalacji fotowoltaicznej: Dobra, ul. Szczecińska 1i, nr działki: 360/7. Poglądowy rzut 

nieruchomości stanowi załącznik nr 3. 

 

Każda z w/w instalacji fotowoltaicznych musi składać się minimalnie z: 

• modułów fotowoltaicznych polikrystalicznych lub monokrystalicznych 

• falownika/falowników 

• konstrukcji montażowej/konstrukcji montażowych 

• okablowania, konektorów, akcesoriów uzupełniających  

• podrozdzielnia DC i AC  

• ochrony przepięciowej 

• Instalacji wyrównawczej 

• optymalizerów mocy 

• systemu monitorowania pracy instalacji PV 

2.2 Minimalne parametry techniczne głównych komponentów instalacji fotowoltaicznych: 

2.2.1 Moduły PV – muszą być fabrycznie nowe. Moduły PV muszą mieć parametry nie gorsze niż: 

http://www.roko.com.pl/
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1. Moduł polikrystaliczny lub monokrystaliczny o mocy nie mniejszej niż 280Wp 

2. Minimalna sprawność modułu w warunkach STC: 15,7% 

3. Współczynniki temperaturowe modułu: 

a. Współczynnik temperaturowy Pmax: ≥ -0,43 %/K 

4. Certyfikaty 

a. Deklaracja zgodności CE, IEC 61215, IEC 61730,  

b. deklaracja pozytywnego wyniku testu anty-PID,  

5. Gwarancja producenta na wady ukryte minimum 12 lat. 

6. Gwarancja producenta na moc modułu: max. 3% spadek w pierwszym roku i max. spadek w 

następnych latach 0,7%/rok przez okres kolejnych 24 lat. 

7. Pozytywny wynik DML test– weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia producenta. 

8. Wytrzymałość na obciążenianie mniejsze niż 5000Pa 

9. Odporność na działanie soli morskiej (dotyczy wyłącznie instalacji PV w Pogorzelicy i Mrzeżynie) 

weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia producenta 

10. Odporność na działanie amoniaku – weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia producenta. 

2.2.2 Falowniki –muszą być fabrycznie nowe. Falowniki muszą mieć parametry nie gorsze niż: 

1. Falowniki trójfazowej 

2. Minimalna sprawność falownika: 97% 

3. Warunki otoczenia 

a. Stopień ochrony obudowy: min. IP65 

b. Zakres temperatur pracy: min. -25 ÷ +60°C 

4. Zabezpieczenia 

a. ochrona przepięciowa DC i AC TAK 

b. Wbudowany rozłącznik DC: tak 

c. Zabezpieczenie przeciążeniowe / ochrona przed wysoką temp./ ograniczenie mocy 

wyjściowej 

5. Wartości wejściowe 

a. Maksymalny prąd wejściowy: ≥ 16 A 

b. Maksymalny prąd zwarciowy (wytrzymałość rozłącznika DC): ≥ 24 A 

c. Maksymalne napięcie wejściowe: 1000V 

6. Wartości wyjściowe 

a. Ilość faz: 3 

7. Oprogramowanie/Monitorowanie/Funkcje sterujące 

a. Modbus RTU over RS485: tak 

b. LAN IEEE 802.11: tak 

c. Wbudowany Ethernet: tak 

8. Minimalny okres gwarancji: 12 lat 

2.2.3 Optymalizatory mocy - muszą być fabrycznie nowe. Optymalizatory mocy muszą mieć możliwość 

monitorowania wydajności każdego modułu lub pary modułów i przekazywania danych o wydajności do 

portalu monitorującego. Każdy optymalizator mocy musi być  wyposażony w funkcję, która „wyłączy” 

automatycznie napięcie DC modułów, gdy falownik lub zasilanie sieci jest wyłączone. (Zapewnienie 

napięcia bezpiecznego (poniżej 75V DC) po stronie generatora fotowoltaicznego). Optymalizatory mocy 

muszą maksymalizować produkcję energii elektrycznej z energii słonecznej. Minimalny okres gwarancji: 

25 lat.  

2.2.4 Systemy montażowe- konstrukcje montażowe muszą być fabrycznie nowe. Przed rozpoczęciem prac 

montażowych wykonawca obligatoryjnie musi sprawdzić czy konstrukcja nośna jest właściwa pod kątem 

dopuszczalnego obciążenia (wymiary, stan utrzymania, parametry materiałowe), struktury nośnej oraz 
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innych odpowiednich warstw (np. warstwy izolacyjnej).Mocowanie modułów musi odbyć się przy 

pomocy klem montażowych wykonanych z glinu-aluminium. Zastosowane muszą zostać stypizowane 

konstrukcje montażowe wykonane z glinu-aluminium. Konstrukcje montażowe obligatoryjnie 

musząposiadać certyfikaty, które potwierdzają ich przydatność do użycia podczas montażu instalacji 

fotowoltaicznych. 

Minimalny okres gwarancji: 10 lat 

2.2.5 Okablowanie DC – musi być fabrycznie nowe. Przewody muszą być odporne na UV, ozon, warunki 

atmosferyczne oraz hydrolizę dla napięcia stałego DC 1000V, w podwójnej izolacji krótkotrwale odporne 

na bardzo wysoką temp. Izolacja zewnętrzna musi być odporna na przetarcia i uszkodzenia. Nadmiary 

w/w. przewodów muszą zostać przymocowane do konstrukcji aluminiowej za pomocą opasek 

odpornych na promieniowanie UV oraz szkodliwe czynniki atmosferyczne. Poza obszarem konstrukcji 

montażowej, na dachu płaskim okablowanie musi być  prowadzone w korytach stalowych lub z 

tworzywa. Trasa kablowa wewnątrz budynku musi zostać poprowadzona w korytach lub rurach 

elektroinstalacyjnych wykonanych z tworzywa.Trasa kabla musi zostać poprowadzona w taki sposób, 

aby pole indukcyjne przewodów DC było jak najmniejsze. Wszystkie połączenia między modułami muszą 

zostać wykonane za pomocą złączy dedykowanych instalacjom fotowoltaicznym. Przekroje przewodów 

fotowoltaicznych muszą zostać dobrane w taki sposób, aby zapewniały spadek napięcia DC <1%. 

2.2.6 Ochrona przeciwprzepięciowa- musi być fabrycznie nowa. Przed falownikiem  (po stronie zasilania z 

generatora PV) muszą zostać zainstalowane ochronniki przepięciowe kombinowane typu I + II 

(wyposażone w iskierniki gazowy) o maksymalnym prądzie wyładowczym (8/20us) min. 40kA 

dedykowane instalacjom fotowoltaicznym. W przypadku przekroczenia 10 m długości kabli pomiędzy 

RPV DC a falownikiem muszą zostać zastosowane drugie ograniczniki przepięć typu I + II i zamontowane 

w rozdzielnicy RPV DC2. W przypadku zastosowania podwojonej ochrony przepięciowej rozdzielnica 

musi zostać tak umieszczona, aby RPV DC znajdowała się jak najbliżej modułów fotowoltaicznych, 

natomiast rozdzielnica RPV DC2 musi znajdować się jak najbliżej falownika. 

Rozdzielnica RPV AC musi być wyposażona w ogranicznik przepięć typ I + II. W przypadku przekroczenia 

10 m długości kabli pomiędzy RPV AC a RG musi zostać zastosowany drugi ogranicznik przepięć typu I 

+ II i zamontowany w rozdzielnicy RG. Jeżeli w rozdzielnicy RG nie będzie wolnego pola musi zostać 

zamontowana rozdzielnica RPV AC2 przeznaczoną dla tego zabezpieczenia. W przypadku zastosowania 

podwojonej ochrony przepięciowej rozdzielnica musi zostać umieszczona tak, aby RPV AC znajdowała 

się jak najbliżej falownika, natomiast rozdzielnica RPV AC2 musi znajdować się jak najbliżej rozdzielnicy 

RG. 

Wszystkie zastosowane ograniczniki przepięć muszą zostać bezwzględnie uziemione przewodem LgY o 

polu przekroju poprzecznego co najmniej 16mm2 w żółto-zielonej izolacji. Ograniczniki przepięć DC 

muszą zostać uziemione do osobnego punktu uziemieniowego o rezystancji R<10Ω, natomiast 

ogranicznik przepięć AC musi być połączony z główną szyną uziemiającą budynku, aby zabezpieczyć 

instalację przed skutkami wyładowań pojawiających się w okolicy. 

a)zabezpieczenie zwarciowe i przetężeniowe DC – bezpieczniki topikowe, 10x38 z charakterystyką gPV. 

Prąd znamionowy w przedziale od 1,2 x In do 1,4 x In 

b)zabezpieczenie zwarciowe i przetężeniowe AC – wyłączniki instalacyjne nadprądowe, 

c)zabezpieczenie przeciwprzepięciowe – ograniczniki przepięć SPD AC i DC , 

d)licznik pomiarowy energii wytworzonej przez system PV, 

e)rozłącznik AC o prądzie znamionowych dobranym do prądu generatora, 

f)rozdzielnia RPV DC i RPV AC gdzie znajdować się będą zabezpieczenia obwodów falowników, licznik 

energii wytworzonej, główny wyłącznik instalacji fotowoltaicznej (rozłącznik izolacyjny), ogranicznik 

przepięć SPD oraz pozostałe zabezpieczenia. 

g)Zabezpieczenia dla strony AC i DC muszą bezwzględnie znajdować się w osobnych rozdzielniach. 
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2.2.7 Instalacja wyrównawcza – musi być fabrycznie nowa. Konstrukcje paneli oraz korytka metalowe muszą 

zostać podłączone do punktu uziemieniowego o rezystancji R<10Ω przewodami LgY o polu przekroju 

poprzecznego co najmniej 6 mm2 w żółto-zielonej izolacji. Jeżeli budynek wyposażony jest w instalację 

odgromową należy utrzymać odstęp bezpieczny całej instalacji fotowoltaicznej oraz wyrównawczej od 

istniejącej instalacji odgromowej. 

2.2.8 System monitorowania – musi być fabrycznie nowy. System fotowoltaiczny musi  być wyposażony w 

instalację monitorującą parametry jego pracy po stronie DC i AC. Zakres monitorowanych parametrów 

musi uwzględniać: pomiar mocy, i napięcia modułów fotowoltaicznych,oraz ilość produkowanej energii 

po stronie AC. Urządzenia monitorujące pracę systemu musi mieć możliwość komunikacji z 

dedykowanym serwerem, na którym zmierzone dane zostaną zapisane, poddane obróbce a następnie 

udostępnione za pośrednictwem Internetu. 

Scentralizowane zarządzanie i monitorowanie systemem fotowoltaicznym musi odbywać się przez 

portal, poprzez który operatorzy instalacji i instalatorzy muszą mieć dostęp do kluczowych danych w 

dowolnym momencie. 

2.3 Kody według Wspólnego Słownika Zamówień CPV 

2.3.1 71320000-7: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 

2.3.2 71000000-8: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, 

2.3.3 09331200-0: Słoneczne moduły fotoelektryczne 

2.3.4 09332000-5: Instalacje słoneczne 

2.3.5 45000000-7: Roboty budowlane 

2.3.6 45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

energetycznych 

2.3.7 45311000-0: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  

2.3.8 45261215-4: Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 

2.4 Pozostałe wymogi: 

2.4.1 Dokumentacja techniczna obejmuje projekt wykonawczy wraz z projektem elektrycznym. 

2.4.2 Nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy musi być obligatoryjnie 

prowadzony przez osobę lub osoby posiadające ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do 

instalowania odnawialnych źródeł energii zgodnie z art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach 

energii  z dnia 20 lutego 2015r.(Dz. U. poz. 478) 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. 

2.4.3 W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobligowany do zapewnienia obecności 

osoby posiadającej uprawnienia elektryczne E i D. 

2.4.4 Wykonawca zobligowany jest do przyłączenia kompletnych instalacji fotowoltaicznych do sieci 

wewnętrznej budynków w każdej lokalizacji oraz przebudowy układów pomiaru energii przystosowując 

układy do pomiaru energii wytworzonej w każdej lokalizacji, 

2.4.5 Wykonawca zobligowany jest również do wykonania podłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej 

zgodnie z warunkami przyłącza określonymi przez właściwego operatora sieci. 

2.4.6 Łączna ilość energii elektrycznej wytworzona przez w/w instalacje fotowoltaiczne w okresie pierwszych 

12 miesięcy ich funkcjonowania nie może być mniejsza niż 149,11 MWhe 

2.4.7 Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji rozumiany jako czas na usunięcie awarii i uruchomienie 

instalacji od momentu zgłoszenia awarii nie może być dłuższy niż wynikający z oferty złożonej przez 

Wykonawcę. 

2.4.8 Wykonawca zobligowany jest do sprawdzenia nośności dachu przed wykonaniem montażu każdej z w/w 

instalacji fotowoltaicznych, pod kątem jego wytrzymałości na obciążenia związane z zamontowaniem 
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instalacji PV i przedstawienia Zamawiającemu stosownych oświadczeń w tym zakresie (dla każdego 

dachu odrębnie). 

2.4.9 Wykonawcy zobligowany jest do przeprowadzenia oględzin dachu przed wykonaniem każdej z w/w 

instalacji fotowoltaicznych pod kątem występowania chronionych gatunków ptaków i nietoperzy, a w 

przypadku wystąpienia takiej konieczności uzyskania wymaganych zezwoleń na podstawie artykułu 56 

ustawy o ochronie przyrody. Wykonawca jest zobligowany po przeprowadzeniu oględzin dachu oraz do 

złożenia Oświadczenia Zamawiającemu wraz z dokumentacją zdjęciową dotyczącą występowania lub 

nie występowania na dachu danego obiektu chronionych gatunków ptaków i nietoperzy.  

2.4.10 Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych 

w dokumentacji technicznej pod warunkiem, że spełniają te same założenia technologiczne oraz 

zagwarantują one uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w projekcie i gwarancji na 

uzyskanie nie gorszych standardów emisyjnych. 

2.4.11 Elementy wchodzące w skład instalacji fotowoltaicznej muszą być fabrycznie nowe oraz muszą posiadać 

instrukcję w języku polskim oraz wszelkie certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające sprzęt do użytku. 

2.4.12 Zamawiający wymaga aby Wykonawca do oferty załączył dokumentacją katalogową oferowanych 

rozwiązań wraz z projektem koncepcyjnym każdej z instalacji PV objętych przedmiotem zamówienia, 

który potwierdzi ilość wytworzonej energii elektrycznej w okresie pierwszych 12 miesięcy 

funkcjonowania każdej z instalacji fotowoltaicznych. Ilość ta musi pokrywać się z ilością zadeklarowaną 

przez Wykonawcę w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 4. 

2.5 Wykonawca zobligowany jest do: 

2.5.1 realizacji przedmiotu zamówienia określonego w punkcie 3 Opis przedmiotu zamówienia niniejszego 

zapytania ofertowego, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością oraz 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, bhp oraz normami, przy uwzględnieniu 

zawodowego charakteru prowadzonej działalności; 

2.5.2 sporządzenia i przedłożenia Zamawiającemu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ, przed 

rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy; 

2.5.3 wykonanie przedmiotu Umowy, przy użyciu własnych materiałów, urządzeń i sprzętu, zgodnie z Umową, 

zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa;  

2.5.4 organizacja, zagospodarowanie i zabezpieczenie miejsca robót z zachowaniem należytej staranności, w 

tym zachowanie porządku na terenie robót, 

2.5.5 natychmiastowe usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie 

realizacji robót, 

2.5.6 opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz zgłoszenie przedmiotu 

umowy do odbioru końcowego;  

2.5.7 uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz przekazania go Zamawiającemu, w terminie nie 

późniejszym niż termin odbioru końcowego robót, 

2.5.8 uczestniczenie w czynnościach odbioru, usunięcie stwierdzonych wad, przekazanie atestów i 

certyfikatów dostarczonych przez producentów zastosowanych systemów i urządzeń 

2.5.9 przekazania użytkownikom instrukcji obsługi w języku polskim wraz z ich przeszkoleniem co do zasad 

prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji; 

2.5.10 przeprowadzenia prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów niezbędnych i przewidzianych w 

normach przed poszczególnymi odbiorami robót 

2.5.11 należytego zabezpieczenia terenu robót, zapewnienia ochrony znajdującego się tam mienia oraz 

zapewnienia warunków bezpieczeństwa w sposób gwarantujący    ochronę zdrowia i życia ludzi; 

2.5.12 utrzymania terenu w obrębie prowadzonych robót w należytym porządku, przestrzegania przepisów 

BHP i ppoż.; 
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2.5.13 ponoszenia odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczących osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami;  

2.5.14 niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które 

mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 

2.5.15 przygotowanie i przekazanie użytkownikowi wszystkich niezbędnych dokumentów do zgłoszenia 

mikroinstalacji do ENEA Operator oraz udział przy dokonaniu przyłączenia mikroinstalacji do sieci 

elektroenergetycznej; 

2.5.16 uzgodnienia z poszczególnymi użytkownikami terminów zamontowania i uruchomienia mikroinstalacji 

fotowoltaicznych; 

2.5.17 zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego robót; 

2.5.18 przekazania Zamawiającemu po zakończeniu robót kompletu dokumentów:  

• wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób sprawdzeń i inne 

dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 

• dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne 

z art. 10 ustawy Prawo budowlane , 

• dokumentacja powykonawcza ,jeżeli dokonano jakichkolwiek zmian w trakcie realizacji w 

dokumentacji projektowej, 

• rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości. 

2.5.19 Wykonawca ma obowiązek udzielenia pomocy Zamawiającemu  w przygotowaniu wszystkich 

formalności związanych  z podłączeniem mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej  z wydaniem 

warunków przyłączeniowych , w tym w przygotowaniu dla Zamawiającego  dokumentacji umożliwiającej 

złożenie wniosku o przyłączenie do sieci i odbiór energii elektrycznej wg danych warunków techniczno-

lokalizacyjnych udostępnionych przez Zamawiającego 

2.5.20 Realizacji serwisu gwarancyjnego oraz dokonanie do 2 przeglądów serwisowych rocznie. Serwis 

gwarancyjny realizowany będzie w terminie zadeklarowanym w ofercie Wykonawcy, licząc do momentu 

zgłoszenia awarii.  

2.5.21 Serwis w okresie gwarancji jakości i przeglądy będą bezpłatne 

2.5.22 Przekazania przy odbiorze końcowym Zamawiającemu kart gwarancyjnych z podaniem danych 

dotyczących serwisu – nazwa, adres, telefon, fax, itp.  

2.5.23 Udzielenia gwarancji na wykonane prace instalacyjno-budowlane oraz komponenty instalacji 

fotowoltaicznych na zasadach określonych w punkcie 3 Opis przedmiotu zamówienia niniejszego 

zapytania ofertowego.  

2.5.24 Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji liczony jest od 

daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2.5.25 Wykonawca w dniu poszczególnych odbiorów przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne i 

katalogowe wyposażenia, urządzeń i materiałów budowlanych, wbudowanych przez Wykonawcę, 

wystawionych przez producentów. 

2.5.26 W okresie udzielonych gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad 

objętych gwarancją lub wymiany części na nowe bez wad. 

2.6 Na etapie realizacji przedmiotu zamówienia przewidziano następujące rodzaje odbiorów 

2.6.1 1 odbiór częściowy po dokonaniu montażu konstrukcji 

2.6.2 2 odbiór częściowy po dostawie modułów oraz falowników, 

2.6.3 odbiór końcowy po całkowitym wykonaniu wszystkich robót opisanych w umowie oraz otrzymaniu 

dokumentacji powykonawczej, 

2.7 Z każdej czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia 

poczynione w czasie odbioru, w tym terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 



 
 

 
 
 

 
Strona 7 z 14 

 

2.8 Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru poprzez przesłanie stosownego zgłoszenia, wraz z podaniem daty 

odbioru, mailem  do siedziby Zamawiającego na adres e-mail wskazany w umowie. 

2.9 Protokół odbioru częściowego oraz końcowego stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury 

VAT, obejmującej wynagrodzenie przypadające od Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy. 

2.10 W celu zapoznania się z miejscami realizacji  przedmiotu zamówienia, Wykonawca ma możliwość dokonania 

wizji lokalnej miejsca montażu instalacji fotowoltaicznych i rozpoznać wszelkie uwarunkowania, które mogą 

mieć wpływ na przyszły proces realizacji zadania. Wizja lokalna w każdej z lokalizacji jest możliwa od 

poniedziałku do piątku w godzinach 10.00- 15.00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z Panem 

Robertem Kowalskim,  tel. 601 780 049, e-mail: kowalski@roko.com.pl 

2.11 Przedmiot zamówienia objęty jest zakresem projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych w Dobrej, 

Mrzeżynie i Pogorzelicy” o dofinansowanie, którego Wnioskodawca ubiega się w ramach działania 2.10 

Zwiększenie Wykorzystana odnawialnych źródeł, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020. Numer projektu RPZP.02.10.00-32-A160/16. 

2.12 Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz 

standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych.. 

2.13 Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy, mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu 

określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w 

zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia. 

2.14  Momenty wypłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz warunki jego wypłaty zostały określone we 

wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego Zapytania ofertowego. 

2.15  Wysokość kar umownych z tytułu nieterminowej/nieprawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia została 

określona we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego Zapytania ofertowego. 

3 TERMIN WYKONANIA 

3.1 Nie dłuższy niż 75 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy i nie dłuższy niż termin wynikający z oferty 

wybranej przez Zamawiającego. Za zrealizowany przedmiot umowy uważa się podpasanie  przez strony protokołu 

odbioru robót, bez usterek które wykluczają działanie instalacji. 

4 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS  SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY ICH SPEŁNIANIA   

4.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 

4.1.1 Posiadania uprawnień 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 wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. 

4.1.2 Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia. 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. 

4.1.3 Posiadania ważnej polisy; przedkładana polisa musi potwierdzać ubezpieczenie Wykonawcy z 

tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę 

nie mniejszą niż 824 500 zł (słownie: osiemset dwadzieścia cztery tysiące pięćset  złotych). 

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia-nie spełnia na podstawie 

kserokopii w/w polisy oraz kopii potwierdzenia opłacenia składki. 

mailto:kowalski@roko.com.pl
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4.1.4 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który dysponuje 

przynajmniej: 

4.1.4.1 1 osobą, która będzie nadzorować wykonanie zamówienia, posiadającą ważny certyfikat 

potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii zgodnie z art. 136 

i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii  z dnia 20 lutego 2015r.(Dz. U. poz. 478) 

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.  

4.1.4.2 1 osobą, która będzie uczestniczyć wykonaniu zamówienia posiadającą ważne uprawnienia 

elektryczne E i D.  

4.1.4.3 Ocena spełnienia warunków określonych w ppkt. 4.1.4.1 i 4.1.4.2 zostanie dokonana wg 

formuły: spełnia-nie spełnia W celu udokumentowania spełnienia warunków określonych 

w pkt. 4.1.4.1 i 4.1.4.2Wykonawca przedstawi wykaz osób posiadających wymagane 

kwalifikacje, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6do zapytania ofertowego. 

Wraz z oświadczeniem Oferent zobowiązany jest przedłożyć kopie uprawnień osób, które 

będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia po jego stronie. 

4.1.4.4 W przypadku, kiedy osobą dysponuje podmiot trzeci należy dodatkowo dołączyć 

oświadczenie tego podmiotu wyrażające zgodę i zobowiązujące do udziału tej osoby w 

wykonywaniu zamówienia. 

4.1.4.5 Wykonawca składający wniosek zobowiązuje się w przypadku podpisania umowy, do 

skierowania do pracy osoby wskazane w wykazie. W przypadkach losowych 

wykluczających pracę osoby wykazanej w wykazie, Wykonawca będzie zobowiązany do 

zatrudnienia osoby o tych samych kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i 

wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia, a także wykonywanych przez nią 

czynności. 

4.2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 

zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

5 INFORMACJA O KRYTERIACH OCENY ORAZ WAGACH PUNKTOWYCH LUB 

PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT 

5.1 Kryterium 1: Cena całkowita (CC) realizacji przedmiotu zamówienia uwzględniająca 23% podatek VAT – 

waga: 70% 

5.2 Kryterium 2: Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji (CRS) – waga: 10% 

5.3 Kryterium 3: Termin realizacji przedmiotu zamówienia (TRZ) – waga: 10% 

5.4 Kryterium 4: Okres gwarancji na wady ukryte paneli fotowoltaicznych (OGPF) – waga: 5% 

5.5 Kryterium 5: Okres gwarancji na falowniki (OGF) – waga: 5% 

6 OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM 

OCENY OFERTY 

6.1 Kryterium „Cena całkowita”(CC) będzie punktowane wg następującego wzoru: 
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𝐶𝐶 =
𝐶𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶𝐶𝑜
× 100 

Gdzie: CCmin – najniższa cena spośród złożonych ofert; CCo – cena oferty badanej 

6.2 Kryterium „Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji (CRS)” będzie punktowane wg następującego wzoru: 

𝐶𝑅𝑆 =
𝐶𝑅𝑆𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑅𝑆𝑜
× 100 

Gdzie: CRSmin – najkrótszy oferowany czas reakcji serwisu w okresie gwarancji; CRSo – termin w ofercie 

badanej. Termin należy podać w godzinach. 

 

UWAGA: Kryterium :Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji (CRS) oznacza czas liczony od momentu 

zgłoszenia awarii przez Zamawiającego do momentu przybycia osób wyznaczonych przez Wykonawcę 

do usunięcia awarii na miejscu wystąpienia awarii oraz usunięcie awarii. Jeżeli usunięcie awarii będzie 

wymagało dodatkowego czasu związanego np. z wymianą wadliwego elementu instalacji 

fotowoltaicznej, czas usunięcia awarii zostanie odpowiednio wydłużony na podstawie ustaleń między 

Wykonawcą i Zamawiającym, przy czym czas naprawy nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych. Czas 

reakcji serwisu w okresie gwarancji dotyczy wyłącznie okresu gwarancji.  

 

6.3 Kryterium „Termin realizacji przedmiotu zamówienia (TRZ)” będzie punktowane wg następującego 

wzoru: 

𝑇𝑅𝑍 =
𝑇𝑅𝑍𝑚𝑖𝑛

𝑇𝑅𝑍𝑜
× 100 

Gdzie: TRZmin – najkrótszy oferowany termin realizacji przedmiotu zamówienia; TRZo – termin w ofercie 

badanej. Termin należy podać w dniach. 

 

UWAGA: Termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 75 dni kalendarzowych  od dnia zawarcia 

umowy 

 

6.4 Kryterium „Okres gwarancji na wady ukryte paneli fotowoltaicznych (OGPF)” będzie punktowane wg 

następującego wzoru: 

 

𝑂𝐺𝑃𝐹 =
𝑂𝐺𝑃𝐹𝑚𝑎𝑥

𝑂𝐺𝑃𝐹𝑜
× 100 

Gdzie: OGPFmax – najdłuższy oferowany okres gwarancji na wady ukryte paneli fotowoltaicznych; OGPFo – 

okres gwarancji na wady ukryte paneli fotowoltaicznych w ofercie badanej.Okres gwarancji należy podać w 

latach. 

 

UWAGA: Okres gwarancji na wady ukryte paneli fotowoltaicznych nie może być krótszy niż 12 lat. 

 

6.5 Kryterium „Okres gwarancji na falowniki (OGF)” będzie punktowane wg następującego wzoru: 

 

𝑂𝐺𝐹 =
𝑂𝐺𝐹𝑚𝑎𝑥

𝑂𝐺𝐹𝑜
× 100 

Gdzie: OGFmax – najdłuższy oferowany okres gwarancji na falowniki; OGPFo – okres gwarancji na falowniki 

w ofercie badanej. Okres gwarancji należy podać w latach. 
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UWAGA: Okres gwarancji na falowniki nie może być krótszy niż 12 lat.  

6.6 Wynik końcowy obliczony zostanie na podstawie następującego wzoru: 

W = 0,7 x CC + 0,1 x CRS + 0,1 x TRZ + 0,05 x OGPF + 0,05 x 0GF 

7 TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

7.1 Termin składania ofert upływa w dniu 26.09.2017 
7.2 Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres kowalski@roko.com.pl nie później niż do dnia 

26.09.2017r. do godziny 12:00 
7.3  Otwarcie ofert nastąpi w dniu26.09.2017r. o godzinie 12:30 w siedzibie zamawiającego w Dobrej przy 

ulicy Szczecińskiej 1i 

8 INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA (W ODNIESIENIU DO 

PODMIOTÓW POWIĄZANYCH) 

8.1 W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. 

Zamawiający informuje, iż podmioty powiązano z nim kapitałowo i osobowo zostaną wykluczone z 

postępowania i zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania nie zostanie im 

udzielone. 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 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, 
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.  

8.2 W celu potwierdzenia spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu konieczne jest złożenie wraz z 
ofertą oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. 

9 OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU 

PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, O ILE  

PRZEWIDUJE SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZMIANY TAKIEJ  UMOWY 

9.1 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. 

9.2 Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, możliwa będzie wyłącznie 

po wyrażeniu zgody od lub po zawarciu aneksu do umowy w tym zakresie z Zamawiającym w 

następujących przypadkach: 

9.2.1 Wstrzymania robót na mocy decyzji uprawnionych organów do wstrzymania lub przerwania 

robót, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, co uniemożliwia 

terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy; Wydłużenie terminu może nastąpić o 

okres wynikający z decyzji organów.  

9.2.2 Wstrzymania robót na mocy decyzji Zamawiającego lub innych organów, z przyczyn innych, 

niż związane z błędnym sposobem realizacji robót przez Wykonawcę, użyciem przez niego 

wadliwych materiałów czy też naruszeniem przez Wykonawcę przepisów prawa. 

mailto:kowalski@roko.com.pl
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9.2.3 Inne nieprzewidziane przez strony zdarzenia, których strony nie mogły przewidzieć, w tym 

m.in.: 

9.2.3.1 kolizje ziemne 

9.2.3.2 anomalie w warunkach  atmosferycznych ( ulewne deszcze, opady gradu,  silne wiatry 

itp.) potwierdzone danymi z  najbliższej  stacji meteorologicznej IMGW 

9.2.3.3 awarie sieci energetycznej związane z tymi zdarzeniami określonymi w ppkt. b) 

10 SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  I ZŁOŻENIA OFERTY ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW ORAZ 

OŚWIADCZEŃ NIEZBĘDNYCH DO ZŁOŻENIA WRAZ Z OFERTĄ  

10.1 Ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 

10.2  Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

10.3 Do oferty należy dołączyć dokumenty wg następującej kolejności: 

10.3.1 Karty katalogowe oferowanych rozwiązań dla każdej z instalacji fotowoltaicznych osobno. 

10.3.2 Projekty koncepcyjne każdej z instalacji PV objętej zakresem przedmiotu zamówienia 

zawierającymi prognozowane dane dotyczące ilości wytwarzanej energii elektrycznej w okresie 

pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania każdej z instalacji fotowoltaicznych.Projekt 

koncepcyjny każdej z instalacji PV musi potwierdzać ilość wytworzonej energii elektrycznej w 

okresie pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania każdej z instalacji fotowoltaicznych. Ilość ta 

musi pokrywać się z ilością zadeklarowaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 4. 

10.3.3 Oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 5 do zapytania ofertowego. 

10.3.4 Kopia polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej wraz z potwierdzeniem 

opłacenia składki. 

10.3.5 Wykaz osób o których mowa w ppkt. 4.1.4.1 i 4.1.4.2 zgodnie z załącznikiem nr 7 do zapytania 

ofertowego. 

10.3.6 Kserokopie uprawnień osób biorących udział w wykonaniu zamówienia o których mowa w 

ppkt. 4.1.4.1 i 4.1.4.2  

10.4 Ofertę można składać wyłączne w formie elektronicznej w formie zeskanowanych dokumentów, które 

należy przesłać na adres e-mail. kowalski@roko.com.pl.W polu tytuł wiadomości należy podać „Budowa 

instalacji fotowoltaicznych w Dobrej, Mrzeżynie i Pogorzelicy” – Nie otwierać przed (26.09.2017r. 

godzina 12:30). Zamawiający wymaga dosłania oryginału oferty pocztą lub za pośrednictwem firmy 

kurierskiej, przy czym data nadania nie może być późniejsza niż termin składania ofert. Na opakowaniu 

należy zamieścić dopisek „Budowa instalacji fotowoltaicznych w Dobrej, Mrzeżynie i Pogorzelicy”. 

Oferta powinna być przygotowana w formie skanu w formacie PDF i odpowiadać co do treści 

oryginałowi wysłanemu pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską. Na Oryginał oferty należy przesłać na 

adres:  

 

"ROKO" RiR Kowalscy Spółka Jawna,  

ul. Szczecińska 1i, 72-003 Dobra 

 

10.5 Wszystkie strony w ofercie muszą być podpisane przez osobę upoważnioną przez oferenta pod rygorem 

jej odrzucenia. 

10.6 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

10.7 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

mailto:kowalski@roko.com.pl


 
 

 
 
 

 
Strona 12 z 14 

 

10.8 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca nie może składać oferty na to zamówienie jako 

Wykonawca indywidualny i jednocześnie jako Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia 

wspólnie z innymi Wykonawcami. 

10.9 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

muszą ustanowić pełnomocnika (zwanego dalej „Pełnomocnikiem”), który będzie miał umocowanie do 

reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Zaleca się, 

aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

Oferta Wykonawców, którzy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być podpisana w 

taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 

10.10 Oferta obligatoryjnie musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym 

dokumencie właściwym dla formy organizacji Wykonawcy. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa 

na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać 

uprawnienie do podpisania oferty. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika z załączonych dokumentów 

rejestracyjnych Wykonawca zobowiązany jest załączyć pełnomocnictwo dla osoby lub osób 

upoważnionych do podpisania oferty (do oryginału oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa 

wystawionego przez osoby do tego upoważnione lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność 

z oryginałem przez Notariusza. 

10.11 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

10.12 Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności określonych w opisie 

przedmiotu zamówienia oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego 

przez okres i na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy. 

10.13 Cena wskazana w ofercie powinna być wyrażona w PLN liczonych do dwóch miejsc po przecinku i musi 

obejmować wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia, łącznie z obowiązującym 

podatkiem VAT. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w PLN. 

10.14 Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 

zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie. Cena ofertowa musi 

obejmować wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego 

wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia obejmującego usługi w zakresie 

projektowania, roboty budowlane oraz dostawy w ramach zadania inwestycyjnego. 

10.15 Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na 

ofertę sporządzony w innym języku niż polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją 

wiążącą. 

10.16 Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do zapytania ofertowego 

wchodzących w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 

10.17 Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były parafowane przez osobę / osoby podpisujące 

ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do 

oferty pełnomocnictwa. 

10.18 Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez 

siebie treści muszą być parafowane przez osobę / osoby podpisujące ofertę. 
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10.19 Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów dołączonych do oferty musi 

być potwierdzona przez osobę / osoby podpisujące ofertę, zgodnie z treścią dokumentu określającego 

status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

10.20 Zamawiający może wezwać do uzupełnienia dokumentów których brak stwierdzono w toku badania 

ofert 

10.21 Wraz z informacją o wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający informuje wszystkich 

Wykonawców o wykluczeniu, odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie 

 

11 POZOSTAŁE INFORMACJE  

11.1  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. a także Wytyczne: Zasady w zakresie udzielania zamówień w projektach 

realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 

2014-2020, bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

11.2  W związku z sytuacją określoną ust. a, Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze 

przewidziane w wyżej cytowanej ustawie.  

11.3 Niezwłocznie po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty Zamawiający upubliczni wyniki oceny ofert na 

stronie internetowej: www.roko.com.pl oraz prześle informację o wyniku postępowania do 

wykonawców, którzy złożyli oferty na adres poczty elektronicznej podany w formularzu oferty. 

11.4  Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. 

11.5 Wszelkie zapytania należy kierować drogą e-mail na adres: kowalski@roko.com.pl. Odpowiedzi zostaną 

udzielone drogą e-mail i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.roko.com.pl 

11.6 Zamawiający w celu oceny, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia, może zażądać od każdego wykonawcy udzielenia w terminie 7 dni kalendarzowych 

szczegółowych wyjaśnień dotyczących zakresu oferty mającej wpływ na wysokość oferowanej ceny. W 

przypadku nie przedstawienia na wniosek Zamawiającego wyjaśnień, oferta Wykonawcy zostanie 

odrzucona. 

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

o ile sposób prowadzenia postępowania może naruszać zasady konkurencyjności, przepisy 

obowiązującego prawa lub zasady i wytyczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020 lub odmowy podpisania umowy o dofinansowanie przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. 

11.8  Zamawiający unieważnia postępowanie o ile nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca 

odrzuceniu. 

11.9  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku gdy najniższa z ofert 

przekracza budżet założony przez Zamawiającego. Informacja o budżecie zostanie podana do 

wiadomości w wraz z informacją z otwarcia ofert w drodze mailowej. 

11.10 Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia 

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 

12 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

12.1 Termin związania ofertą upływa po 60 dniach licząc od terminu składania ofert. 

http://www.roko.com.pl/
mailto:kowalski@roko.com.pl
http://www.roko.com.pl/
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12.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z 
tym że Zamawiający może co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak 
niż 30 dni 

13 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO  SIWZ 

13.1 Załącznik nr 1 Poglądowy rzut nieruchomości Mrzeżyno 
13.2 Załącznik nr 2 Poglądowy rzut nieruchomości Pogorzelica 
13.3 Załącznik nr 3 Poglądowy rzut nieruchomości Dobra 
13.4 Załącznik nr 4 Formularz ofertowy 
13.5 Załącznik nr 5 Oświadczenia  
13.6 Załącznik nr 6 Wykaz osób 
13.7 Załącznik nr 7 Wzór umowy 


