Lubomino, 18.12.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1
W związku z realizacją projektu pt. „Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 20 kW Lubomino” przez firmę FUH „LEMARK” Mateusz Balul w ramach działania 4.1 Wspieranie
wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020,
zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na montażu instalacji
fotowoltaicznej o mocy 20kW.
Dane Zamawiającego
Firma Usługowo-Handlowa „LEMARK” Mateusz Balul
ul. Baranowskiego 2
11-135 Lubomino
NIP: 743-197-74-53

I.

Tytuł i kod zamówienia
Usługa polegająca na „Montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 20 kW - Lubomino”
Kategoria ogłoszenia: Roboty budowlane
Kody CPV dotyczące przedmiotu zamówienia:
09 331 200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne
09 332 000-5 Instalacje słoneczne
45 311 200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45 315 600-4 Instalacje niskiego napięcia
45 315 300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45 311 100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45 315 100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45 232 221-7 Podstacje transformatorowe
45 317 200-4 Instalowanie transformatorów elektrycznych

II.

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej wytwarzającej
energię elektryczną o mocy 20 kWp wraz z oprzyrządowaniem oraz niezbędnym
okablowaniem, zdolnym do przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej.

III.

Adres inwestycji: dachy budynków firmy FUH „LEMARK” Mateusz Balul znajdujące się w
województwie warmińsko-mazurskim, 11-135 Lubomino, ul. Baranowskiego 2, działka nr
345/3 w obrębie ewidencyjnym Lubomino, w jednostce budowlanej: 280904_2.
Na przedmiot zamówienia składają się:
a) Dostawa i montaż kompletnej instalacji, w tym, m.in.:
– panele fotowoltaiczne
(80 sztuk o mocy nie mniejszej niż 250 W, wyprodukowane z krzemu
polikrystalicznegoskrzynka przyłączeniowa - IP67)
– konstrukcja
(aluminiowa i stal nierdzewna),

– 3 fazowy inwerter o maksymalnej mocy prądu stałego AC = 20 kW. Współczynnik
przesuwu fazowego cos φ = +/- 1. Straty przewodów 0 %, minimalna sprawność 98 %
– okablowanie AC i DC,
- rozdzielnica z kompletną aparaturą zabezpieczającą oraz kontrolno-pomiarową,
– monitoring produkcji energii w instalacji, informujący o ilości wyprodukowanej energii,
danych historycznych, elektrycznych parametrach pracy systemu i wykrytych usterkach i
błędach,
- przystosowanie instalacji fotowoltaicznej do istniejącej infrastruktury odgromowej.
Wszystkie elementy instalacji muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane na terenie Unii
Europejskiej,
co
Wykonawca
udokumentuje
w
złożonej
ofercie.
c) Konfiguracja i uruchomienie instalacji.
d) Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz dokumentacji niezbędnej do przyłączenia
do operatora sieci dystrybucyjnej wraz ze zgłoszeniem do OSD
e) Udzielenie gwarancji na instalację w zakresie nie niższym niż:
– panele fotowoltaiczne: minimum 20 lat producenta na wady i 25 lat na sprawność
– inwertery: minimum 5 lat.

Termin realizacji zamówienia
Inwestycja powinna zostać wykonana w całości (łącznie z dokumentacją powykonawczą i
zgłoszeniem do operatora sieci dystrybucyjnej) do 24 dni licząc od dnia podpisania umowy
dotyczącej przedmiotowego zamówienia. Przewidywany termin podpisania umowy to
09.01.2018 r.

IV.

V.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a)
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie: wykonali z należytą starannością co
najmniej 2 instalacje fotowoltaiczne o mocy nie mniejszej niż 39,75 kWp w okresie 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie.
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Oferent przedłoży do Formularza
ofertowego protokoły odbioru prac potwierdzające powyższy fakt. Oferent powinien dołączyć
oryginały tych dokumentów lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez
Oferenta.
b)
Prowadzą działalność w zakresie obejmującym zapytanie co najmniej 2 lata.
Warunek ten zostanie uznany za spełniony na podstawie złożonych dokumentów
rejestrowych.
c)
Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (zgodnie z wytycznymi w
zakresie kwalifikowalności w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia
19.09.2016 r.)
Warunek ten zostanie uznany za spełniony na podstawie oświadczenia dołączonego do oferty.
d)
Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, zasobami finansowymi oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wykonawca przedstawi wraz z ofertą imienny wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także
zakres wykonywanych przez nich prac, w tym:

- co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia kierownika budowy/robót z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacji elektrycznych w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych;
e)
Posiadają polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzenia działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 140 000 zł.
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Oferent przedłoży do Formularza
ofertowego oryginał lub kopię polisy potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
f)
Dokonali wizji lokalnej na obiekcie
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Oferent przedłoży do Formularza
ofertowego potwierdzenie wykonania wizji lokalnej.
Dodatkowe warunki
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium 5.000,00 złotych
Udokumentowanie w przeciągu 7 dni od wyboru Wykonawcy realizacji klauzuli społecznościowej w ramach zamówienia.
VI.

Wymagania dotyczące wadium

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości
5000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych).
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w formie i w sposób, jak
określono poniżej. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i formie oraz w wymaganym terminie, zostanie wykluczony z postępowania.
2. Wadium może być wniesione w pieniądzu na następujący rachunek Zamawiającego:
Firma Usługowo-Handlowa „LEMARK” Mateusz Balul
ul. Baranowskiego 2
11-135 Lubomino
nr rachunku: 42 1160 2202 0000 0003 0223 0223
z dopiskiem: „Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 20 kW - Lubomino” przez firmę
FUH „LEMARK” Mateusz Balul
3. Zwrot wadium nastąpi po podpisaniu Umowy z Wykonawcą.
4. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od podpisania
umowy, w terminie określonym w zapytaniu ofertowym i/lub Wykonawca nie przedstawi w
ciągu 7 dni od wyboru dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy.
1.

Kryteria wyboru oferty
Wykonawcy, spełniający warunki udziału w postępowaniu ofertowym zostaną dopuszczeni do
konkursu ofert, który zostanie przeprowadzony na podstawie kryteriów wyboru ofert. Wybór
najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

VII.

Łączna cena netto wykonania usługi – waga kryterium 40%
Sposób przyznawania punktacji:
Łączna cena netto wykonania usługi (ŁC):
ŁC = najniższa łączna cena netto uzyskana w konkursie ofert / łączna cena netto Oferenta *
100
Ceny zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Weryfikacja kryterium odbędzie się na podstawie ceny netto umieszczonej w ofercie.
1.

Termin realizacji zamówienia – waga 15%
Sposób przyznawania punktacji:
2.

Termin realizacji zamówienia (T):
Deklaracja realizacji zamówienia w terminie poniżej 12 dni od dnia podpisania umowy –
Oferent otrzyma 100 punktów.
Deklaracja realizacji zamówienia w terminie między 12 a 24 dni od dnia podpisania umowy –
Oferent otrzyma 50 punktów.
Weryfikacja kryterium odbędzie się na podstawie oferty.
Gwarancja na panele (w latach) – waga 10%
Sposób przyznawania punktacji:
Gwarancja na panele (GP):
Deklaracja udzielenia gwarancji producenta na panele na minimum 20 lat – Oferent otrzyma
100 punktów.
Deklaracja udzielenia gwarancji producenta na panele od 10 do poniżej 20 lat – Oferent
otrzyma 50 punktów.
Deklaracja udzielenia gwarancji producenta na panele od 1 do poniżej 10 lat – Oferent
otrzyma 0 punktów
Weryfikacja kryterium odbędzie się na podstawie przedłożonych gwarancji producenta,
potwierdzonvch za zgodność
3.

4.
Klauzula społecznościowa: Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę, co najmniej
1 osobę o której mowa w art. 29. ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. osobę należącą do jednej z następujących grup:
1) bezrobotni w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i

instytucjach rynku pracy;
2) młodociani, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego;
3) osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
4) inne osoby niż określone w pkt 1, 2 lub 3, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca
2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. poz. 225 i 1211 oraz z 2015 r. poz. 1220 i
1567) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Sposób przyznawania punktacji:
Kryteria społecznościowe (KS): waga 15%
Do oferty załączono Oświadczenie o prowadzeniu działalności obejmującej społeczną i
zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, tj. osób
niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub bezrobotnych w rozumieniu
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy –
Oferent otrzyma 100 punktów.
Do oferty nie załączono Oświadczenia o prowadzeniu działalności obejmującej społeczną i
zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, tj. osób
niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub bezrobotnych w rozumieniu
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy –
Oferent otrzyma 0 punktów.
Weryfikacja kryterium odbędzie się na podstawie oświadczenia załączonego do oferty.

5.
Gwarancja producenta na falowniki ( GF) waga 10 %
Powyżej 10 Lat 100 pkt.
Powyżej 5 Lat 50 pkt.
Od 1 roku do poniżej 5 lat 0pkt.
6.
Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia usterki ( w godzinach) waga 10%
Czas Usunięcia Awarii ( CZUA)
Najkrótszy czas usunięcia awarii ze wszystkich ofert
Liczba = --------------------------------------- x 100 x znaczenie 10% (max. 10 pkt.)
punktów Czas usunięcia awarii badanej oferty

Łączna liczba punktów zostanie określona na podstawie poniższego wzoru:
∑ = 0,4*ŁC + 0,15*T + 0,1*GP + 0,1*KS+0,15*GF+ 0,1*CZUA
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, który otrzyma najwyższą liczbę punktów.
Miejsce i termin składania ofert
Oferty (przygotowane na wzorze załączonym do niniejszego zapytania ofertowego)
należy przesyłać do siedziby Zamawiającego:
- pocztą tradycyjną,
- lub dostarczyć osobiście.
Za termin złożenia oferty Zamawiający uznaje datę wpływu dokumentów.
Adres siedziby firmy: Firma Usługowo-Handlowa „LEMARK” Mateusz Balul,
ul. Baranowskiego 2, 11-135 Lubomino
2.
Termin składania ofert upływa w dniu 02.01 2018 r. do godziny 9.00
3.
Konkurs ofert odbędzie się 03.01 2018 r.
4.
O wynikach konkursu, Oferenci zostaną poinformowani drogą elektroniczną, mailową
lub listowną.
5.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Umowa z Oferentem, który wygra konkurs ofert zostanie podpisana w terminie dogodnym dla obu stron jednak nie później niż do 09.01.2018 r. po udokumentowaniu spełnienia klauzuli społecznościowej.

VIII.
1.

Opis sposobu przygotowania oferty:
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
2.
Do konkursu ofert zostaną dopuszczone tylko prawidłowo złożone oferty, czyli:
a)
Będące zgodne z zapytaniem ofertowym co do przedmiotu zapytania
ofertowego.
b)
Przygotowane na formularzu będącym załącznikiem do przedmiotowego zapytania.
c)
Złożone w terminie przewidzianym na składanie ofert.
d)
Całościowe. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
e)
Przygotowane w języku polskim.
f)
Napisane czytelnie oraz podpisane i opieczętowane we wskazanych miejscach. Każda
zapisana strona Oferty musi być ponumerowana i parafowana. Oferta musi być podpisana
przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy oraz opatrzona pieczęcią
firmową. W przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie
rejestracyjnym Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta.

IX.
1.

Z ceną w polskich złotych.
Posiadające termin ważności oferty minimum 30 dni.
Posiadające wymagane załączniki.
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
b)
Dokument rejestrowy firmy (KRS / wyciąg z CEIDG / w przypadku spółek cywilnych
umowa spółki wraz z aneksami).
c)
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 2).
d)
Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym, zasobami
finansowymi oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (Załącznik nr 3) z
załączonym wykazem osób oraz dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikacje.
e)
Karty techniczne proponowanych paneli fotowoltaicznych oraz inwerterów, wraz z
certyfikatami (dopuszczalne zarówno w języku polskim jak i w języku angielskim).
f)
Dowody posiadanego doświadczenia (w postaci protokołów odbioru).
g)
Oryginał lub kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzenia działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia potwierdzoną za zgodność z
oryginałem przez Oferenta.
h)
Upoważnienie dla osoby reprezentującej firmę (jeżeli dotyczy).
i)
Oświadczenie potwierdzające prowadzenie działalności obejmującej społeczną i
zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych (jeżeli
dotyczy).
j)
Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej (Załącznik nr 5)
k)
Potwierdzenie wpłaty wadium
g)
h)
i)
3.
a)

Wybór Wykonawcy
Zamawiający wybierze ofertę, która spośród wszystkich poprawnie złożonych otrzyma
najwyższą liczbę punktów. Następnie, Wykonawca zostanie zaproszony do podpisania
umowy.

X.

Wykluczenia
Z postępowania zostaną wykluczeni Oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym (zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 r.)
Przez powiązania 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 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.

XI.

Informacje dodatkowe
Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania niniejszego zapytania oraz
wprowadzania istotnych zmian w kryteriach przed terminem jego zakończenia bez podawania
przyczyny. W przypadku takiej sytuacji niezwłocznie poinformuje Oferentów, którzy już
wysłali oferty, oraz wyda stosowny komunikat na stronie internetowej
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/1387/zapytania-ofertowe-wnioskodawcow
2.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia niniejszego postępowania bez
wyłonienia Wykonawcy lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.
3.
Zamawiający przewiduje możliwości dokonywania istotnych zmian umowy zawartej
w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego. Istotne zmiany umowy mogą dotyczyć
terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia siły wyższej lub czynników po stronie
Zamawiającego, które mogłyby spowodować wydłużenie terminu realizacji zamówienia.
4.
Dla niniejszego zamówienia nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
5.
W ramach niniejszego postępowania nie przewiduje się możliwości składania środków
odwoławczych od wyników postępowania.
6.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji, których przedmiotem będzie
określenie ostatecznych warunków, a także formalno-prawnych aspektów Umowy na
wykonanie przedmiotu Zamówienia
7.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania swobodnego wyboru Wykonawcy
przy jednoczesnym zastosowaniu oceny ofert określonych w zapytaniu cenowym
8.
Wszelkie pytania dotyczące przedmiotowego zamówienia należy kierować do
Katarzyny Balul na adres mailowy: balull@wp.pl
Dokumentacja znajduje się do wglądu u Zamawiającego.
9.
Zapytanie
ofertowe
zostało
umieszczone
na
stronie
internetowej

XII.
1.

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/1387/zapytania-ofertowe-wnioskodawcow
XIII.
Załączniki do zapytania ofertowego
1.
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2.
Załącznik nr 2 - Wzór Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
3.
Załącznik nr 3 - Wzór Oświadczenia o dysponowaniu odpowiednim potencjałem

technicznym, zasobami finansowymi oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
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Załącznik nr 1
………………., dn. …………….
(miejscowość, data)

FORMULARZ OFERTOWY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 1 z dnia 18.12.2017 r. na wykonanie usługi
polegającej na „Montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 20 kW - Lubomino” (kody CPV
zamówienia: 09 331 200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne, 09 332 000-5 Instalacje
słoneczne, 45 311 200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 45 315 600-4 Instalacje
niskiego napięcia, 45 315 300-1 Instalacje zasilania elektrycznego, 45 311 100-1 Roboty w
zakresie okablowania elektrycznego, 45 315 100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne,
45 232 221-7 Podstacje transformatorowe, 45 317 200-4 Instalowanie transformatorów
elektrycznych), przedstawiamy naszą ofertę:
I.

Dane oferenta
Nazwa firmy
Adres
NIP
Nr telefonu
Adres e-mail
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do
reprezentowania Wykonawcy
Nr telefonu osoby upoważnionej
Adres e-mail osoby upoważnionej

II.

III.

Oferta:
1.
Cena netto:…………………………………………………PLN
2.
Podatek VAT:………………………………………...PLN
3.
Cena brutto:………………………………………………...PLN
(słownie brutto:……………………………………………………………………)
4.
Termin realizacji zamówienia - …………………… dni od podpisania umowy.
5.
Gwarancja na panele - ……………………………….…… lat
6.
Gwarancja na falowniki …………………………………....lat
7.
Czas usunięcia awarii w godzinach ……………………………………
8.
Oferta ważna do ………………………………………………………………………
Oświadczenia:
1.
Oświadczam, że zapoznałem/am/liśmy się z treścią zapytania ofertowego nr 1 z dnia
24.08.2017 r. i akceptuję/my wszystkie jego warunki.

2.
Oświadczam, że usługa zostanie zrealizowana zgodnie ze wszystkimi warunkami
umieszczonymi w zapytaniu ofertowym.
3.
Oświadczam, że oferta obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
4.
Uzyskałem/am/liśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty
i wykonania zamówienia.
5.
W przypadku udzielenia ni/nam zamówienia zobowiązuję/my się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
IV.

Załączniki do oferty:
1.
Dokument rejestrowy firmy.
2.
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
3.
Oświadczenia o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym, zasobami
finansowymi oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4.
Protokoły odbioru – ilość sztuk …..
5.
Polisa ubezpieczenia.
6.
Karty techniczne proponowanych paneli fotowoltaicznych oraz inwerterów, wraz
z certyfikatami.
7.
Upoważnienie dla osoby reprezentującej firmę*.
8.
Oświadczenie potwierdzające prowadzenie działalności obejmującej społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, tj. osób
niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.*
9.
Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej.
10.
Potwierdzenie wpłaty wadium.

Załącznik nr 2
………………., dn. …………….
(miejscowość, data)

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
(nazwa i adres)

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1
Ja/My niżej podpisany (-a,-i) ………………………………………………….
oświadczam(y), że ……………………………………………………(nazwa oferenta) nie jest
powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (FUH „LEMARK” Mateusz Balul).
Przez powiązania 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 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.

...........................................................................
(czytelny podpis osoby/osób upoważnionej(-ych)
do reprezentacji Oferenta oraz pieczęć firmowa)

Załącznik nr 3
………………., dn. …………….
(miejscowość, data)

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
(nazwa i adres)

OŚWIADCZENIE O DYSPONOWANIU ODPOWIEDNIM POTENCJAŁEM
TECHNICZNYM, ZASOBAMI FINANSOWYMI ORAZ OSOBAMI ZDOLNYMI DO
WYKONANIA ZAMÓWIENIA
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1

Niniejszym oświadczam, że ……………………………………………….. posiada wszelkie
niezbędne zasoby do realizacji zamówienia na wykonanie usługi polegającej na
zaprojektowaniu, zakupie, dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 20 kWp dla
firmy FUH „LEMARK” Mateusz Balul.
W załączeniu wykaz osób oraz dokumenty potwierdzające kompetencje.

...........................................................................
(czytelny podpis osoby/osób upoważnionej(-ych)
do reprezentacji Oferenta oraz pieczęć firmowa)

Załącznik nr 4
………………., dn. …………….
(miejscowość, data)

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
(nazwa i adres)

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
OBEJMUJĄCEJ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ INTEGRACJĘ OSÓB BĘDĄCYCH
CZŁONKAMI GRUP SPOŁECZNIE MARGINALIZOWANYCH
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1
Niniejszym oświadczam, że ………………………………………………..
prowadzi
działalność obejmującą społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup
społecznie marginalizowanych, tj. osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych lub bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

...........................................................................
(czytelny podpis osoby/osób upoważnionej(-ych)
do reprezentacji Oferenta oraz pieczęć firmowa)

Załącznik nr 5

………………., dn. …………….
(miejscowość, data)

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
(nazwa i adres)

POTWIERDZENIE
dokonania wizji lokalnej
Potwierdzamy dokonanie wizji lokalnej dla projektu pt. „Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 20 kW - Lubomino” dla firmy FUH „LEMARK” Mateusz Balul.
Wizja lokalna wykonana w dniu: …………………………………

...........................................................
(Podpis Zamawiającego)

...........................................................
(Podpis Oferenta)

