
              

 

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
1. Podmiot zapraszający: 

KOM T.Defratyka Spółka Jawna 
Wszewilki  
ul. Sulmierzycka 73  
56-300 Milicz  
 

NIP 916 133 69 22 
Kontakt: 71 384 12 96 
Adres e-mail: biuro@kom.edu.pl 

2. Przedmiot zapytania: 

Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Kreatywnego Obiektu Multifunkcyjnego w Miliczu o 
mocy umownej 50 kW. Na instalacje składają się następujące elementy: 

- panele fotowoltaiczne 

- falownik 

- okablowanie 

- konektory 

- instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych, instalacja odgromowa 

- montaż wraz z wykonaniem niezbędnych robót. 
 

Zakres prac instalacyjnych obejmuje: 

1. Weryfikacja stanu instalacji elektrycznej obiektu, 

2. Montaż niezbędnych konstrukcji pod panele fotowoltaiczne, 

3. Montaż paneli fotowoltaicznych, 

4. Montaż falownika, 

5. Położenie okablowania do podłączenia paneli fotowoltaicznych, 

6. Zamontowanie rozdzielnicy dla obsługi paneli fotowoltaicznych, 

7. Podłączenie rozdzielnicy paneli (instalacji) fotowoltaicznych do systemu elektroenergetycznego 
inwestora, 

8. Uruchomienie i rozruch instalacji stanowiących Przedmiot Zamówienia, 

9. Przeprowadzenie w niezbędnym zakresie prób eksploatacyjnych i nastaw współpracy z siecią 
energetyczną, 

10. Instruktaż dotyczący bezpiecznej obsługi instalacji osoby wskazanej przez właściciela 
nieruchomości, 

11. Wydanie protokołów ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji uziemienia. 
 

Zakres prac budowlanych obejmuje : 

1. Wykonanie przejść przez przegrody (strop, dach, ściany) dla przewodów i ich zabezpieczenie, 

2. Uszczelnienie przepustów w miejscach przejść tras kablowych, 

3. Wykonanie prac porządkowych mających na celu doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego. 

Podstawą przygotowania oferty cenowej jest „Opis techniczny instalacji fotowoltaicznej” 
stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 



              

 

3. Warunki  

Termin wykonania zamówienia: Do 30.04.2021 

Sposób dostawy:  Do siedziby Zamawiającego 

Termin/ warunki gwarancji:  
na wykonane prace, na materiały 

Warunki gwarancji na poszczególne podzespoły zostały 
wskazane w Załączniku nr 1. „Opis techniczny instalacji 
fotowoltaicznej”. 

4. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

Zleceniobiorca ma obowiązek złożyć następujące dokumenty:  
1. Ofertę do dnia 05.02.2021 
W ofercie należy wycenić wskazane w przedmiocie zamówienia pozycje, podając ceny netto i brutto 
oraz czas realizacji zamówienia, termin i formę płatności. 
Złożenie oferty oznacza, że oferent: 
1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia. 
3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

5. Kryteria oceny ofert  

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie następujących  kryteriów:  
1. Cena netto – 80 pkt. 
2. Gwarancja na poszczególne podzespoły – 20 pkt.  

Oferty uzupełnione niekompletnie będą odrzucane pod względem formalnym. 

6. Miejsce  składania ofert, którą należy złożyć osobiście lub 
mailem lub przez pocztę (decyduje data wpływu). 
   

7. Termin składania ofert  

Kreatywny Obiekt Multifunkcyjny w Miliczu 
ul. Jarosława Dąbrowskiego 3 
56-300 Milicz 
e-mail: biuro@kom.edu.pl   

Do godz. 16.00 do dn. 05.02.2021 r. 
włącznie (w przypadku dostarczenia 
oferty osobiście lub pocztą należy 
mieć na uwadze godziny pracy biura 
KOM: 8.00- 16.00) 

8.Zastrzeżenia  

1) Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych.  
2) Zapytanie wysłane jest do potencjalnych oferentów oraz umieszczone na stronie internetowej 
Zleceniodawcy (www.kom.edu.pl). 
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, prawo zmiany warunków lub 
odwołania zaproszenia do składania ofert oraz prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty na 
każdym jego etapie. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.  
4) Postępowanie zostaje unieważnione w przypadku złożenia mniej niż dwóch ofert zgodnych z 
przedmiotem zapytania. 
5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu zamówienia, po wcześniejszym ustaleniu z 
wybranymi oferentami nowego zakresu i aktualizacji oferowanej ceny. 
6) Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo ze 
Zleceniodawcą.1 
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9. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy  

O wyborze oferty zamawiający zawiadomi poprzez zamieszczenie w terminie do 14 dni po upływie 
terminu złożenia ofert informacji na stronie internetowej pod adresem www.kom.edu.pl.  
W tym okresie wykonawcy pozostają związani ofertą. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert. 

10.Osoba uprawniona do porozumiewania się z 
wykonawcami 

11.Data opublikowania 

 
Ewelina Paździor 
Tel: 887 510 083  
E-mail: ewelina.pazdzior@kom.edu.pl  
 
 

 
 

25.01.2021 

 

                                                                                                                                                                                     
1 Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zleceniodawcą lub 

osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zleceniodawcy lub osobami wykonującymi w 

imieniu Zleceniodawcy 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 lub powinowactwa w linii bocznej 

do drugiego stopnia lub w stosunku do przysposobienia, opieki lub kurateli. 
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