ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń
oraz wykonanie robót budowlanych w tzw. trybie „zaprojektuj i wybuduj”
na potrzeby realizacji projektu
„Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Firmy Handlowej Walor Sp. j.”
Zamawiający:
Firma Handlowa Walor A. Nowak, W. Fryc Spółka Jawna
ul. Handlowa 3, 36 – 100 Kolbuszowa
NIP 814-000-44-04, KRS 0000187911
tel.17 22 72 800
e – mail: walor@walor.com.pl
www.walor.com.pl
Firma Handlowa Walor A. Nowak, W. Fryc Spółka Jawna zaprasza do złożenia oferty na
realizację zamówienia w postaci wykonania dokumentacji projektowej z uzyskaniem
niezbędnych decyzji i pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych w tzw. formule „zaprojektuj
i wybuduj” na potrzeby planowanego do realizacji projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznej
na dachu budynku Firmy Handlowej Walor Sp. j.”, planowanego do realizacji w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
Oś priorytetowa: III Czysta energia, Działanie: 3.1 Rozwój OZE, wniosek o dofinansowanie
Projektu nr: RPPK.03.01.00-18-0402/17.
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą
konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w sprawie
udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje
się ustawy Prawo zamówień publicznych.
Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.),
tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych
nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.
Zamawiający zastrzega, że warunkiem koniecznym do rozpoczęcia prac jest uzyskanie
przez Zamawiającego dofinansowania przedmiotowego projektu. Jeżeli Zamawiający nie
uzyska dofinansowania, umowa z wybranym Wykonawcą zostanie rozwiązana,
a Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia względem Zamawiającego.
I. Opis przedmiotu zamówienia
1.
2.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
Nazwa zamówienia: Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Firmy
Handlowej Walor Sp.J. Zamówienie realizowane będzie na działce nr 1776/24, 1776/23,
1776/22, 1776/21, 1776/20, 1776/65 w Kolbuszowej, powiat kolbuszowski.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

Wspólny słownik zamówień: Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane, 09331200-0
Słoneczne moduły fotoelektryczne, 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych, 71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem
wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych
w tzw. formule „zaprojektuj i wybuduj” . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został
zawarty w Programie funkcjonalno – użytkowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego oraz umowie warunkowej, której wzór stanowi
Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego. Przedmiot zamówienia będzie
realizowany w tzw. formule „zaprojektuj i wybuduj”, zatem w ramach niniejszego
postępowania zostanie wyłoniony jeden Wykonawca, który opracuje dokumentację
techniczną m.in. w oparciu o Program funkcjonalno – użytkowy oraz wytyczne
Zamawiającego. Przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji Wykonawca jest
zobowiązany do opracowania koncepcji do projektu, które będą przedkładane
Zamawiającemu do akceptacji.
Realizacja przedmiotu zamówienia musi odbyć się zgodnie ze sztuką budowlaną, normami
technicznymi i w sposób umożliwiający odbiór inwestycji.
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu przed podpisaniem
umowy harmonogramu prac.
Jeżeli w jakimkolwiek miejscu Programu funkcjonalno – użytkowego zostały wskazane
nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów
czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub
mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy
materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy - parametry
techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza w takim
przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń
niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub
pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia,
pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych,
eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że
oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez
Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do założeń
określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofert.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 180 dni od dnia zawarcia umowy
z wyłonionym Wykonawcą.
Przewidywany termin podpisania umowy z Wykonawcą – w ciągu 10 dni od wyłonienia
wykonawcy
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający zastrzega, że Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją
zamówienia.
Zamawiający wymaga minimum 10 –letniej gwarancji na panele fotowoltaiczne,
a dodatkowo minimum 25 lat gwarancji na minimum 80% ich sprawności nominalnej.

II. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków:
1.

O realizację zamówienia mogą się ubiegać wszystkie podmioty, które spełniają poniższe
wymogi:

a)

posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem
zamówienia oraz nie znajdują się w stanie upadłości oraz nie znajdują się w stanie
likwidacji;
b)
udokumentowane doświadczenie obejmujące:
- w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali w sposób należyty co
najmniej 4 kompletnych instalacji fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niż 20 kW każda
wraz z ich rozmieszczeniem i instalacją (montażem) na rzecz jednego lub więcej
podmiotów.
UWAGA:
Realizacja kompletnych instalacji fotowoltaicznych oznacza wykonanie łącznie w ramach
jednej kompletnej instalacji fotowoltaicznej dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej,
przy czym dostawa instalacji fotowoltaicznej musi obejmować dostawę paneli
fotowoltaicznych, falownika i zabezpieczenia.
UWAGA:
Dopuszczalne jest, aby Wykonawcy na potwierdzenie spełnienia warunku udziału
w postępowaniu wykazywali swoje doświadczenie, jeżeli realizowali wymagane
zamówienia w formule robót budowlanych a nie w formule dostaw wraz z montażem.
UWAGA:
Wymagane w zakresie doświadczenia instalacje fotowoltaiczne mogły być wykonywane
w ramach jednego lub większej liczby zamówień/mogły być realizowane na podstawie
jednej lub większej liczby umów;
c)
dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym;
2. Zamawiający dokona oceny spełniania wyżej opisanych warunków udziału Wykonawcy w
postępowaniu zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów
i oświadczeń załączonych przez Wykonawcę do złożonej oferty. Z zastrzeżeniem
postanowień Rozdziału VII pkt 12., niniejszego zapytania, brak któregokolwiek
z wymaganych niniejszym Zapytaniem dokumentów lub oświadczeń, złożenie ich
w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami ustanowionymi niniejszym
Zapytaniem będzie skutkowało odrzuceniem oferty dotkniętej ww. brakami i oferta taka
nie będzie podlegała ocenie.
3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
Do wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę formularza ofertowego należy
dołączyć:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) wykaz doświadczenia, jakim na potrzeby niniejszego postępowania legitymuje
się Wykonawca, złożony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do
niniejszego Zapytania,
3) dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówień, wskazanych
w wykazie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2), powyżej.
4. Za wyjątkiem oświadczeń, tj. wykaz doświadczenia, o którym mowa w pkt 3, ppkt 2)
niniejszego rozdziału, pozostałe dokumenty, wymienione w pkt 3 niniejszego rozdziału
należy przedłożyć do oferty w oryginale lub poświadczyć za zgodność z oryginałem, obić
pieczęcią firmową, pieczęcią imienną wraz z czytelnym podpisem oraz opatrzyć aktualną
datą. Powyższy sposób poświadczenia zgodności dotyczy każdej strony dokumentu
osobno, przedstawionego jako kserokopia. Potwierdzenia za zgodność dokonuje osoba/y
uprawniona/e do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę.

III.

Dokumenty i oświadczenia wymagane do przedłożenia przez Wykonawcę wraz z
ofertą:
1. Oferta złożona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego
Zapytania.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Wykaz doświadczenia, jakim na potrzeby niniejszego postępowania legitymuje się
Wykonawca, złożony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego
Zapytania.
4. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówień wskazanych w wykazie
doświadczenia.
5. Dowód wniesienia wadium.
6. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych według wzoru
stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania.
7. W przypadku, gdy oferta wraz z załącznikami podpisywana jest przez pełnomocnika,
tj. osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę nie
wynika z właściwego Rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo
w oryginale lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez notariusza lub przez organ równorzędny w świetle obowiązujących przepisów.

IV.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga)

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:
–
–
–
–

Cena – 60 %
Okres gwarancji na panele (moduły) fotowoltaiczne - 20%
Okres gwarancji na roboty budowlane – 10%
Czas reakcji serwisu gwarancyjnego – 10%

Oferty zostaną ocenione wg poniższego systemu punktowego, przyjmując zasadę, że 1% =
1 punkt
V. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:
Ocena = A + B+ C +D gdzie:
A. Kryterium Cena zostanie obliczone wg następującego wzoru:
najniższa zaproponowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia / cena badanej
oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia x 60 punktów
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 60 punktów.
Cena winna być wyrażona w PLN, w przypadku wyrażenia ceny oferty w walucie obcej, dla
potrzeb porównania ofert zostanie ona przeliczona na PLN według średniego kursu walut
obcych obowiązującego w dniu składania ofert, zgodnie ze średnim kursem walut obcych
ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski.

Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena podlegająca ocenie będzie całkowita cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak
takowej informacji oznaczać będzie, iż wybór oferty NIE BĘDZIE prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
B. Kryterium Okres gwarancji zostanie ocenione w następujący sposób:
Gwarancja, której udzielony okres podlega ocenie w zakresie Kryterium Okres gwarancji,
nie obejmuje swym zakresem pojęciowym gwarancji sprawności nominalnej, o której
mowa w pkt 1.2.1.1. Programu funkcjonalno-użytkowego, stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszego Zapytani ofertowego.
Wymagany okres gwarancji jakości na panele fotowoltaiczne to 10 lat licząc od dnia dokonania
odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowania wymaganego okresu
gwarancji, oferta uzyska w przedmiotowym kryterium oceny ofert 0 pkt.
Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy okres gwarancji jakości na panele fotowoltaiczne (licząc
od dnia dokonania odbioru) otrzyma 20 punktów w niniejszym kryterium oceny ofert.
Dla pozostałych wykonawców, którzy zaoferują okres gwarancji dłuższy niż 10 lat licząc od dnia
dokonania odbioru końcowego punktacja w przedmiotowym kryterium obliczana będzie wg
następującego wzoru:

GO 

GB
·x 20 pkt
GMAX

G0 – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po
przecinku), w kryterium okres gwarancji
GB – zaproponowany okres gwarancji w ofercie badanej
GMAX – najdłuższy zaproponowany okres gwarancji wśród ofert niepodlegających odrzuceniu
Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji podawany był w pełnych latach lub miesiącach.
W przypadku podania w ofercie okresu gwarancji w niepełnych miesiącach Zamawiający
dokona następujących zaokrągleń okres gwarancji wskazany do 15 dni powyżej pełnego
miesiąca zostanie zaokrąglone w dół do pełnego miesiąca, okres gwarancji określony jako więcej
niż 15 dni powyżej pełnego miesiąca zostanie zaokrąglony w górę do pełnego miesiąca.
UWAGA I:
Wykonawca udzieli gwarancji na zasadach określonych we wzorze umowy. Okres
obowiązywania gwarancji Wykonawca określi w złożonej ofercie, przy czym okres ten nie
może być krótszy niż 10 lat i podlegać będzie ocenie na podstawie kryterium oceny ofert:

okres gwarancji – 20%, z tym że punkty za okres gwarancji przyznawane będą jedynie za
okres powyżej 10 lat (wymagany okres gwarancji) do 15 lat.
UWAGA II:
Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy aniżeli 15 lat otrzyma punkty w
zakresie Kryterium Okres gwarancji jak za okres 15 lat i ten okres zostanie wzięty pod
uwagę przy ocenie ofert.
UWAGA III:
Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie okresu gwarancji, jak również
oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy aniżeli 10 lat – podlegać
będzie odrzuceniu.
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w powyższym kryterium wynosi:
20 punktów.

C. Kryterium okres gwarancji na roboty budowlane zostanie ocenione w następujący sposób:
Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane to 10 lat licząc od dnia dokonania odbioru
końcowego przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowania wymaganego okresu
gwarancji, oferta uzyska w przedmiotowym kryterium oceny ofert 0 pkt.
Maksymalne okres gwarancji na roboty budowlane uwzględniany do oceny w niniejszym Kryterium to 20 lat od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji na roboty budowlane podawany był w peł-

nych okresach: 10-letni lub 15-letni lub 20-letni. W przypadku podania w ofercie okresu
gwarancji na roboty budowlane w niepełnych wskazanych w zdaniu poprzedzającym
okresach Zamawiający dokona zawsze zaokrąglenia w dół do pełnego wymaganego
okresu.

Punkty w kryterium okres gwarancji na roboty budowlane zostaną przyznane w następujący
sposób:
Okres gwarancji 10 lat – 0 pkt
Okres gwarancji 15 lat – 5 pkt
Okres gwarancji 20 lat (i więcej) – 10 pkt
UWAGA I:
Wykonawca udzieli gwarancji na roboty budowlane, na zasadach określonych we wzorze
umowy. Okres obowiązywania gwarancji Wykonawca określi w złożonej ofercie, przy czym
okres ten nie może być krótszy niż 10 lat i podlegać będzie ocenie na podstawie kryterium
oceny ofert: okres gwarancji na roboty budowlane – 10%, z tym że punkty za okres
gwarancji przyznawane będą jedynie za okres powyżej 10 lat (wymagany okres gwarancji
na roboty budowlane) do 20 lat.
UWAGA II:
Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy aniżeli 20 lat otrzyma punkty w
zakresie Kryterium Okres gwarancji na roboty budowlane jak za okres 20 lat i ten okres
zostanie wzięty pod uwagę przy ocenie ofert.

UWAGA III:
Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie okresu gwarancji na roboty
budowlane, jak również oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji na roboty
budowlane krótszy aniżeli 10 lat – podlegać będzie odrzuceniu.
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w powyższym kryterium wynosi:
10 punktów.
D. Kryterium czas reakcji serwisu gwarancyjnego zostanie ocenione w następujący sposób:
Przez czas reakcji serwisu gwarancyjnego Zamawiający rozumie czas liczony w godzinach od
chwili zgłoszenia usterki/awarii przez ustalony kanał komunikacji do chwili przybycia ekipy
serwisowej.
Maksymalny czas reakcji serwisu gwarancyjnego to 6 godzin od chwili zgłoszenia , minimalny
czas reakcji uwzględniony do oceny to 1 godzina od chwili zgłoszenia usterki/awarii. Wykonawca może zaproponować czas reakcji w pełnych okresach czasu, rozumianych jako 1 godzina lub 2
godziny lub 6 godzin.
Punkty w kryterium czas reakcji serwisu gwarancyjnego zostaną przyznane w następujący sposób:
Czas reakcji 6 godzin od chwili zgłoszenia usterki/awarii – 0 pkt
Czas reakcji 2 godziny od chwili zgłoszenia usterki/awarii – 5 pkt
Czas reakcji 1 godzina od chwili zgłoszenia usterki/awarii – 10 pkt
Wymagany czas reakcji serwisu gwarancyjnego to 6 godzin od momentu zgłoszenia
usterki/awarii. W przypadku zaoferowania wymaganego czasu reakcji serwisu gwarancyjnego,
oferta uzyska w przedmiotowym kryterium oceny ofert 0 pkt.
UWAGA I:
Jeżeli Wykonawca zaproponuje czas reakcji serwisu gwarancyjnego krótszy aniżeli
1 godzina otrzyma punkty w zakresie Kryterium czas reakcji serwisu gwarancyjnego jak za
1 godzinę i ten okres zostanie wzięty pod uwagę przy ocenie ofert.
UWAGA II:
Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie czasu reakcji serwisu
gwarancyjnego, jak również oferta Wykonawcy, który zaproponuje czas reakcji serwisu
gwarancyjnego dłuższy aniżeli 6 godzin – podlegać będzie odrzuceniu.
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w powyższym kryterium wynosi:
10 punktów.
Łączna ocena ofert:
Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium A – Cena, Kryterium B - Okres
gwarancji Kryterium C - Okres gwarancji na roboty budowlane oraz Kryterium D – Czas reakcji
serwisu gwarancyjnego , zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna
ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów
w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium A, B,
C i D. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może
zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta
uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
Zamawiający odrzuca oferty jeżeli:
 oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu,
 oferta jest niepełna lub nie spełnia wymagań niniejszego ogłoszenia.
VI. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

1.

Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 12 kwietnia 2018 r.,
do godz. 12.00 w siedzibie Firmy Handlowej Walor A. Nowak, W. Fryc Spółka jawna. O
terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby
Zamawiającego(o złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego).
Ofertę należy złożyć w jeden z niżej wymienionych sposobów:
 osobiście w siedzibie Zamawiającego lub
 przesłać pocztą tradycyjną lub kurierem na adres siedziby Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 kwietnia 2018 r. o godz. 12.30 w siedzibie
Zamawiającego.

2.

VII. Sposób przygotowania oferty oraz forma jej składania
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

Ofertę należy złożyć zgodnie z załączonym do zapytania ofertowego formularzu.
Nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane zgodnie z rozdziałem
III niniejszego Zapytania.
Oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednakże w każdym
przypadku oferta musi być wypełniona w sposób czytelny.
Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane.
Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi zostać
parafowana.
Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w
Krajowym Rejestrze Sądowym, wypisie z ewidencji działalności gospodarczej lub innym
dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym do reprezentowania podmiotu
składającego ofertę lub przedłoży do oferty stosowne pełnomocnictwo.
W przypadku, gdy oferta wraz z załącznikami podpisywana jest przez
pełnomocnika, tj. osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy
składającego ofertę nie wynika z właściwego Rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne
pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza lub przez organ równorzędny w świetle obowiązujących
przepisów
Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być trwale spięte.
Zamawiający odrzuci i nie będzie brał pod uwagę przy ocenie oferty
niespełniającej warunków określonych niniejszym zapytaniem ofertowym lub złożoną po
terminie. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.
Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków zapytania
ofertowego, a także jego odwołania lub unieważnienia oraz zakończenie postępowania bez

wyboru ofert, w szczególności w przypadku nieotrzymania dofinansowania lub gdy
wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na
sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie ponadto uprawnienie do
powtórzenia czynności w postępowaniu albo unieważnienia postępowania, jeżeli podmiot
lub podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny
z prawem lub Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w sprawie udzielania
zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się
ustawy Prawo zamówień publicznych.
12.
W toku oceny i badania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo żądać od
Wykonawców wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert i załączonych
dokumentów.
13.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią
firmową Oferenta, adresem Zamawiającego oraz zapisem: OFERTA NA BUDOWĘ
INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ.
14.
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych liczonych
od dnia upływu terminu na złożenie ofert.
VIII. Informacja na temat zakresu wykluczenia
O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym.
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielone
podmiotom powiązanym 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 wykonawcy a wykonawcą, 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 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.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według
wzoru do niniejszego zapytania ofertowego.
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu ofertowym.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami, a także
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1.
2.

4.

5.

6.

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami i
udzielania wyjaśnień w imieniu Zamawiającego jest Nowak Andrzej: e-mail:
nowak.andrzej@walor.com.pl, telefon: + 48 667 674 292
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące zapytania
ofertowego.
3. Zapytania mogą być przesłane do Zamawiającego na następujący adres e-mail:
walor@walor.com.pl,
Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym
postępowaniem ofertowym, i umieści je na swojej stronie internetowej i stronie
internetowej www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl bez wskazania źródła zapytania, pod
warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane i doręczone Zamawiającemu przed
upływem wyznaczonego terminu na składanie ofert.
Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania
ofertowego, o każdej takiej zmianie Zamawiający poinformuje niezwłocznie na swojej
stronie internetowej, na stronie internetowej www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl, na
stronie bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz zawiadomi Wykonawców,
którzy zgłosili swoje zainteresowanie postępowaniem.
W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji Oferty,
Zamawiający przedłuży termin składania Ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i
zobowiązania – Wykonawcy i Zamawiającego – będą podlegały nowemu terminowi.

XII. Określenie warunków zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej
umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy.
2. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
 zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym
dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy;
 zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy;
 zmiany terminu płatności;
 zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, podwykonawców, grup
wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia
pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i
doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany
te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby
podwykonawcy, grupy wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie
wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty;
 zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienia
ekonomicznego i/lub technicznego, ograniczenia zakresu robót);
 zmiany umówionego zakresu robót– w przypadku (koniecznych lub uzasadnionych
zmian w dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do
przewidzenia, konieczności lub techniczno - ekonomicznej zasadności
zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, konieczności wykonania
rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub

użytkowych, ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego z przyczyn od
niego niezależnych).
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być
dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod
rygorem nieważności.
4.
Jeżeli Zamawiający nie uzyska dofinansowania, umowa z wybranym Wykonawcą
zostanie rozwiązana, a Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia względem
Zamawiającego.
XIII. Informacje na temat wadium
1.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście
tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
2.
Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3.
Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego o
numerze 92 1050 1562 1000 0090 3100 7355 , prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. ,
tytułem „Wadium – zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem
niezbędnych decyzji i pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych w tzw. trybie „zaprojektuj
i wybuduj ”.
4.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej oryginał gwarancji należy złożyć wraz z ofertą.
5.
W przypadku braku oryginału dokumentu wadium w ofercie - Zamawiający odrzuci
ofertę.
6.
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna
spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem odrzucenia wykonawcy):
1) ustalać beneficjenta gwarancji,
2) określać kwotę gwarantowaną w zł (ustaloną w zapytaniu ofertowym),
3) określać termin ważności – gwarancja musi być udzielona na okres nie krótszy aniżeli okres
związania ofertą (30 dni), obejmujący dzień składania ofert. W przypadku gdy zajdzie
konieczność wydłużenia terminu związania, wykonawca zobowiązany będzie do
zabezpieczenia oferty wadium w okresie dłuższym poprzez przedłożenie nowego wadium lub
wydłużenie okresu dawnej formy wadium (gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej). W
przypadku niezabezpieczenia ofert wadium oferta taka zostanie uznana za niespełniająca
warunków udziału w postępowaniu, co spowoduje jej odrzucenie i nieuwzględnienie przy
ocenie ofert.
4) określać przedmiot gwarancji;
5) musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz zamawiającego w
przypadku wystąpienia następujących okoliczności: być gwarancją nie odwoływalną,
bezwarunkową, płatną na każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w
następujących okolicznościach:
a) gdy wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się nie możliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy.
7. Zamawiający zwróci wadium:
1) 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, niezwłocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
3) Niezwłocznie, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert.
8. Wadium podlega zwrotowi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego,
na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany
przez wykonawcę.
9. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadku, gdy Wykonawca którego oferta zostanie
wybrana:
1) Odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.
2) Nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.

Z poważaniem

1. Program funkcjonalno - użytkowy
2. Formularz ofertowy - wzór
3. Wykaz doświadczenia – wzór
4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – wzór
5. Projekt umowy z wykonawcą –wzór

