
 

Projekt pt.:  Zakup i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,73 kW na budynku firmy 
FLORIMEX H. PALUCH, M. HEREĆ SPÓŁKA JAWNA ‘’ 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2017 

z dnia 27 października 2017 roku 

Zamawiający: 

FLORIMEX H. Paluch, M. Hereć Spółka Jawna 

ul. Kunickiego 199 

20-451 Lublin 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 

minimalnej 39,73 kW na dachu obiektu należącego do firmy FLORIMEX H. Paluch, M. Hereć 

Spółka Jawna pod adresem Jaszczów 261, 21-020 Milejów 

 

KOD CPV przedmiotu zamówienia: 09332000-5 

Nazwa: Instalacje słoneczne 

 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 

39,73 kW o minimalnych parametrach technicznych: 

 

2. Termin wykonania zamówienia: 

Umowa z wykonawcą zostanie zawarta do dwóch tygodni od rozstrzygnięcia postępowania 

ofertowego. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie dwunastu miesięcy  

od podpisania umowy z wykonawcą. 

 

3. Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych: 

I.p. Rodzaj Parametru 

Minimalna wartość 

parametru wymagana 

przez Zamawiającego 

I. PANELE FOTOWOLTAICZNE 137 szt. 
1. Typ panelu Monokrystalczne Si 

2. Moc panelu Min. 290 W 

3. Szyba przednia 
Hartowane szkło typu low 

iron 

5. Skrzynka połączeniowa stopień ochrony min. IP68 

II. FALOWNIKI (inwertery) 2 szt. 
1 Znamionowa moc wyjściowa Min. 20 kW 

2 Stopień ochrony  Min. IP65 

III. 

W celu wykonania instalacji należy użyć m. in.: 
przewody fotowoltaiczne DC, przewody prądu zmiennego AC, skrzynki 

zabezpieczeń DC, skrzynki zabezpieczeń AC, złączki szeregowe do kabla PV, 
urządzenie do inteligentnego zarządzania energią,  

IV. 

W celu wykonania kompletnej konstrukcji aluminiowej na 

dach dla instalacji  należy zastosować m. in.: 
klemy końcowe, klemy środkowe, śruby imbusowe, nakrętki przesuwne, profile 

aluminiowe, łączniki profili, śruby dwugwintowe, śruby teowe, nakrętki, adaptery 
fasolka. 



 

O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są podmiotem powiązanym 

kapitałowo lub osobowo z zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe  

lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi 

w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru 

wykonawcy a wykonawcą polegające w szczególności na: 

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

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa lub nie został określony przez IZ 

- 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. 

 

Podmiot ubiegający się o przedmiotowe zamówienie będący zarazem podmiotem 

powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym zostanie wykluczony  

z postępowania. 

 

4. Kryteria wyboru: 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

a) Cena zamówienia – waga 60% 

b) Okres gwarancji – waga 40% 

Łączna maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach w/w kryteriów 

 – 100 pkt. 

Ad a) punkty za cenę zamówienia zostaną obliczone wg następującego wzoru: cena najtańszej 

oferty podzielona na cenę badanej oferty x 60 = liczba punktów 

Ad b) punkty za okres gwarancji zostaną przyznane zgodnie z następującymi przedziałami: 

Okres gwarancji: 60 miesięcy lub więcej od dnia odbioru przedmiotu zamówienia – 40 

punktów, od 59 do 36 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia – 25 punktów, od 35 

do 18 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia – 15 punktów, poniżej 18 miesięcy od 

dnia odbioru przedmiotu zamówienia – 0 punktów 

W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej ofert, wyżej w rankingu 

oceniona będzie oferta podmiotu, który wskazał najniższą cenę. 

5. Oferta 

a) Oferta powinna zawierać co najmniej: nazwę i adres oferenta, opis nawiązujący  

do paramentów technicznych wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym, wartość oferty 

(netto/brutto), termin ważności oferty (minimum 30 dni), 

b) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie 

od wyniku postępowania 

c) Cena przedstawiona w ofercie powinna zawierać pełny koszt dla Zamawiającego 

d) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej 

e) Kompletna oferta powinna zawierać – formularz oferty oraz oświadczenie o braku 

powiązań osobowych lub kapitałowych stanowiące załącznik nr 1. 

 



 

6. Termin i forma złożenia oferty: 

a) Termin na składanie ofert upływa dnia 04 listopada 2017 roku do godziny 10:00. 

b) Oferta powinna być złożona osobiście lub za pośrednictwem poczty lub kuriera  

w siedzibie firmy Zamawiającego w formie pisemnej pod adresem ul. Kunickiego 199,        

20-451 Lublin 

 

7. Informacje dodatkowe: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej z ofert złożonych w wyniku 

niniejszego zapytania. Na każdym etapie postępowania Zamawiający ma prawo unieważnić 

postępowanie. Ponadto Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 

 

8. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach z przyczyn niezależnych od niego dopuszcza 

zmianę terminu realizacji zamówienia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

- Załącznik nr 1 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH 



 

………………………………. r.……..…………………………………………. 

Data i podpis osoby/osób upoważnionej/-nych do 

reprezentowania Oferenta  

 

Załącznik nr 1 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH 

 

……………………….., dn. …………………….. r. 

Miejscowość, data 

…………………………………………….. 

Pieczęć Oferenta 

 

 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

 

 

Oświadczam/y, że nie zachodzą przesłanki w zakresie powiązania osobowego lub kapitałowego z 

Zamawiającym tj. 

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 (Oferentem), 

polegające w szczególności na: 

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

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku 

małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

 

…………………………………………………………. 

Podpis osoby/osób upoważnionej/-nych do 

reprezentowania Oferenta 


