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ZAPYTANIE OFERTOWB

1. Opiq przedmiotu zamówienia

Przędmiotem zamówienia j est:

Budowa i montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy 9,99 kWp lub zbliżonej każda, na budynku
Pensjonatu Piotrawin w Piotrawinie.

W ramach zamówienia zostanązatnontowanę dwie instalacje fotowoltaicznę w Piotrawinie o mocy 9,99 kWp
lub zbliżonej -2] sńuk paneli, kńdaznich. Zazrealizowanę zamówienie uznaje się instalacje, która w pełni

dziŃa żn, produkuje energię elektryczną, spełnia wszelkie wymagane prawem nonny, wymogi, aĘ została
podpisana umowa prosumenck a z zakJadem P GE.

OfeĄ, nie spełniające powyzszych wymogów co do przedmiotu zamówienia będą odrzucone.

2. warunki udziału w postępowaniu
1, Wykonawca piowadzi działalność w zakręsię objętym przedmiotem zamówienia.
2. Oferta powinna zawięrać oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z

zamaw iaj ący m ( p otw i e r dzenie oświadczenie) ;
3. Oferta powinna zawierać termin związania ofertą: min. 45 dni.

3. kryteria oceny oferty
l Zamawiający dokona oceny ofęrt na podstawie informacji zawartych w ofercie i

dokunrentach dostarczot-lych wraz z ofertą.
2. Przy luyborue najkorzystniejszej ofeĘ Zamawiający będzie kierował się następującymi

kryteriami i ich wagą oraz w następujący sposób będzie ocen.iać spełnianie każdego z
kryteriów:

a" cena 100 %.

j. Do porórvtlania ot-ert będzie braIla cena netto. t,l-ajkorzystniejszą of-eftą zostarlie wybrana ta,

l<tóra uzl,sl<.a lla.jlł,l,zszą liczbą pLrnktólv. obliczaną według ponizszego wzorLl:

C : cena netto najtańszej of'erty/of-erowana cerra netto x l00



4. Termin składania ofert
OfeĄ należy składać do 21 listopada}Oż} r. do godz. 15.00.

i

5. Sposób składania ofert
of*ty *ogą byó złożone w postaci elektronicznej (wysłanie ofeĄ poprzez e-mail na adres

info(}piotrail,in.pl) |ub fizycznej (liczy się data flzycznego doręczenia, wpływu do siedziby zamavłiającego -
po.rią tuU osobiście, tj. na adres: Przedsiębiorstwo Usfugowe Hubęrt Niedziałek Piotrawin 95,24-335 Łaziska).

6. Wymogi formalne pozostałe dotyczace oferty:
a. Oferta powinna zawięrać co najrnniej: - pełną

nazwę dostawcy;
- przedmiot oferty;
- cenę netto w PLN;
- termin związania ofertą - min. 45 dni.

b. ofeĄ musą obejmować całośó przedmiotu Zamówieniąnie dopuszcza się składania ofert częŚciowych lub
ofeft wariantowych.

c. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających
d, Ofęrent ma prawo złożyó tylko jedną ofertę.
e. Ofertę naleĄ sporządzic w języku polskim zzachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznoŚci.

f, W przypadku załączenta do ofeĄ dokumentów sporządzonych w języku obcym, Oferęnt zobowiązany
jest załączyó do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poŚwiadczoneprZęZ Oferenta.

N i e d ołączen i e tfu m aczen ia skutkow ać będzie dyskwal ifi kacj ą ofeĄ.

7. Czas realizacji zamówienia:

do 31.I2.2021r.

8. Informacia o wvkluczeniu
Nie dopuszcza się składania ofert podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z nami, tj.

Przedsiębiorstwem Usługowym HubertNiedziałek, Piotrawin 95,24-335Łaziska.

9. Informacia o uniewaźnięniu postepowania
Postępowanie może zostać uniewaznione w przypadku, gdy zamawiający nie uzyska co najmniej dwóch ofert

zgodnych z niniejszym zapytaniem ofertowym,

10. Informacja o przypadkacho w których ofeńa zostanie odrzucona
Oferta zostanie odrzucona w następujących przypadkach:

o Jezelijej treśó nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
o Jężeli zostŃańożonaprzez podmiot niespełniający waruŃów udziału w poĘpowaniu ofertowym;

o Jeżeli zostŃa ńażona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z beneficjentem;

. Jezęli zo*ałańożonapo terminie składania ofert wskazanym w pkt. 3 niniejszego zapytania.

11. Dopuszczalne zmiany umowy z wybranyfn rłrykonawca

Ma.jąc na uwadze zapisy art.144 ustawy PZP z29,0I.2004 r. dopuszcza się jedynie nieistotne

zmiany postanowień umownych w stosunku do treści wybranej oferty.



NiedopLrszczalna jest tlatomiast- pod Iygorem nieważności - istotna zmianapostanowień zawartej

LlITIowv w stosttnktt do treści ofery", na podstawie której dokonano wyboru Wykonarvcy clryba, ze

koniecznośc wprowadzellia zI-1rian wynika z okoliczności, o których mowa poniżej:
1) konicczności przeclłuzeniaterminu lr,l,konania robót" dostarł,i usług ze ,,vzględu nadziałania sił l,vyższych.

rvarunkórł, atnosteryczn;,ch odbiega.iącl,ch od t_"-polvych. uniemożlilviaiących lub ogranicza.jących
nrozlirlość rvr1,otll,rl,allic pl,zednriotu zaIn(lrvicrritL lLrb zrnianę zakresu robćlt. dostarv i usług rvl"nikirjipa z

oko l iczrlośc i kttiry ch lr cześll i., j n ie lnoznil bl,ło przetl i dzicć.
2) lionicczllości przcdłuz,cnia tcl,Illil]tl tlr,],onania robót. closlart iusług ze uzględu w'strzl'mania ich przez

Zanlarł,iitiltceqtl albo przerrr rv tvlkonl,rianiu robót po\\,stal}cll Ita skutek okolicznclści. za kt,'r: ponosi

tlclpori,icclzialllość Zarnarr,iir.jąc\. np. zlliitn r,v clokumcntac.ji pro.jektori,c.i, spec;"1ikac.ji techniczne.j

nlaszvnl,iurząc,lzen ia.

3) kclnicczności przedłuzenia 1erminu rr,l,konania robót. dostarv i usług ze względu na zmianę postanowień

lJnroli,}, o dotlnansorr anic z ARiN'IR/UM.
1) \v),stąpi konieczność w,vkonania robót zanlienn_u-'ch. rvynikająca z wprowadzonych w dokumentac.ii

pro.jcktorve.j zmian na ctapic realizao.ji. W tl,nl przl,padktr W),konawca sporządzi kos^orys zetnicnnr.
kttiq, będzie pocllegać zatlvicrdzcniu przez Zanlarliającego. z zi:.slrlcżęniem. że łączna rvirrlość

liosztclrysorra lobćtt pcl zlllianic nic przclilocz1, rvarlości kosztorvsorve.| - ceny netto umo\\')'.

5) zt1,1ianr rr,1 naqrodze nia zc rvzględrr rra rvl,stąpienia zmian ptlri,szeclrnic obolviązu.jacl,ch przepisórv
pra\\,it \\,zal,rcsie tna.jacr.,n,ł rvpłr,rt,na realizacje przcclnriotrr umo\\,),. rv tl"m zmiany oborriązu.jąct'_j

sLarr lti Vl\-f .

(r) znlittn1 zasatl tlnansorł,anitt i terminórł,realizac.ji zamówienia ze r.l,zględu na zmianę postanorvień
[Jmow1" o doljnansorłanie nrięcizy Zamatviir.jącl,m a ARiMRiUM.,

1) kied1, zostanie strłierdzona konieczność zaniechania rvykonania robót budorvlanych. poivodująca
zmnie- jszenie przeclmiotu umowv i rvl,nagroclzenia o krvotę stano\\ri.}cą rórvnorvazność zaniecLanych
robó1,

8) rll,ktltlania rilbót zri ittzanl,ch z trdzielerricnr zanrtirvienia clodatkorvego.
9) rt prul,paclku zaislnictlia liollicczności cloltoIlaIlia zlliirll technologiirvvkcln1 ri,ania robtit. np. ze

u zqlęrltt na:

a) ocll,nictltlc oc1 przl,jct1 ch rr rloliunlcntacii pro.jcktorł,e.j u,arunki gcologiczne (kategorie gruntu. itp.)

skutkr_rjllcc nicnlozliriościii zreirlizorr,ania przcdnliotu tll,1lo\\i}, przv dotl,chczasorł,ych załozeniach
tcch no iogicztll,ch:

b) odmienne od urviclocznionl,ch rv clokumentac.ji lvarunki terenowe. rv szczególności istnienic
podzienlnl"ch ttlzilclzeń. instalac.ii lub obiektów infrastrukturalnl,ch:

c) przcdłuzająca się procedura administracr, jna,7,pl7.>,czyn niezależnych od Wykonawc},, do§"cząca
uzr sl<ttnia niezbeclrll,ch pozrvoleri i trzgodnieri. rvl,nlaganvclr przepisanri prarva.

StrtlIla \l},stępLljaca o zlllialtę l]ostallo\łieti zar,l,arte.j Lllllowy zobowiązana jest do przedłozenia
Llzasadlliollego, piselnnego wllioskLl \yraz z udokLllnelltowaniem zaistnienia które_jkolu,iek z przesłanek

\\,\,llliellioll},ch porv5lze.i, StroIly Llstalają. ze \\,sz},stkie powyzsze postallowiellia stanorł,ią katalog
zlniall. lla l(tole Zanrarviający 1lloze wyrazic zgodę, nie stanowiąc jego zobowiązanra.

Z poważaniem,

7,,aląoznikl
1 ) Ośrł,iadczenie \ł'},konawc},

r'{lF, l'! ?" 1

tol: Fi t &?8 03.



Załqcznik nr 1 
i

Miejscowość, data

Pieczęc Wykonawcy

Oświadczen ie Wykonawcy
o braku powiązań osobowych i kapitałowychz oferentami

JaniZej podpisany:

(imię i nazwisko l dane - pteczęć Wykonawcy)

oświadczam, iz pomiędzy osobami upoważnionymi do reprezentowania dostawcy lub wykonawcy, a

Przedsiębiorstwem Usługowym Hubert Niedziałek, Piotrawin 95, 24-335 Łaziska lub osobami

upowaznionymi do zaciągania zobowiązań w jej imieniu oraz osobami wykonującymi w jej imieniu
czynności związane zprzygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy lub wykonawcy
nie wy stęp ują pow tązania kapitałowę lub osobowe.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązaniamiędzy beneficjentem

lub osobami upowaznionymi do zactągania zobowiązah w imięniu beneficjenta lub osobami

wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane zprzygotowanierrr- i przeprowadzęniem
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

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

b)posiadaniu co najmniej 10 oń udziałow lub akcji,
c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczęgo lub zarządzające§o, prokurenta, pełnomocnika,

d)pozostawaniu w rwiąrku małzeńskim, w stosuŃu pokrewieństw1 lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku

przysposobienia, opieki lub kurateli.

(podpis Wyktlnawcy)


