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Węgrów, 23.09.2021 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
na realizację zadania „Instalacja paneli fotowoltaicznych przy parafii św. Piotra z Alkantary i św. 

Antoniego z Padwy w Węgrowie” 
 
I. WPROWADZENIE 
Zamawiający ubiega się o dofinansowanie zadania w formie pożyczki ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach 
programu OA-P1 „Zadania z zakresu ochrony powietrza”. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania niniejszego postępowania w przypadku 
nieuzyskania ww. dofinansowania. 
Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych. 
Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, równego 
traktowania wykonawców i przejrzystości. 
Upublicznienie zapytania ofertowego nastąpiło poprzez umieszczenie zapytania na stronie 
internetowej Zamawiającego oraz tablicy ogłoszeń. 
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
 
II. ZAMAWIAJĄCY 
Parafia Rzymskokatolicka św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy 
Ul. Kościuszki 27A, 
07-100 Węgrów 
Strona internetowa: http://klasztorwegrow.pl 
Osoba do kontaktu: ks. Mariusz Kroll 
Numer telefonu: +48 606 607 157 
E-mail: mariusz_kroll@tlen.pl 
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Instalacja paneli fotowoltaicznych przy parafii św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy w 
Węgrowie obejmuje wykonanie następujących zadań: 
- dostawa i montaż na gruncie wolnostojącej instalacji paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy co 
najmniej 35 kWp i co najwyżej 40 kWp, wytwarzających energię elektryczną wraz z 
oprzyrządowaniem oraz niezbędnym okablowaniem; 
- wykonanie przyłącza instalacji do istniejącej instalacji elektrycznej; 
- sporządzenie wszelkiej niezbędnej dokumentacji, dokonanie zgłoszeń oraz pozyskanie 
wymaganych zgód, uzgodnień i pozwoleń wymaganych do uruchomienia instalacji. 
 
Inwestycja będzie realizowana na działce nr 3392/1 stanowiącej własność Zamawiającego 
położonej przy ul. Kościuszki 27a w Węgrowie. 
Parametry techniczne zadania zostały przedstawione w następujących dokumentach: 

• Projekt koncepcyjny instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,78 kWp – załącznik nr 3, 

• Karta katalogowa panelu PV – załącznik nr 4, 

• Karta katalogowa inwertera – załącznik nr 5. 
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Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia (projekt, karty katalogowe i inne dokumenty) występują: 
nazwy konkretnego producenta lub nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe - należy 
to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku 
dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, 
funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak 
towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, 
pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że 
Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych 
parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. 
 
Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku 
oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, 
karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów 
równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, 
Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.  
Zamawiający może zwrócić się do autora dokumentacji projektowej o sporządzenie stosownej 
opinii, która będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji 
„równoważników” lub odrzucenia oferty z powodu ich „nierównoważności”. 
 
Wykonawca będzie realizował prace zgodnie z wszelkimi przepisami i zaleceniami władz 
publicznych i władz kościelnych a w szczególnością przepisami i zaleceniami wynikającymi z 
istniejącego stanu pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 i oświadcza, że w kosztach oferty 
przewidział koszt wszelkich środków ostrożności w tym sprzętu ochrony osobistej i że jest 
świadom, że brak przestrzegania przepisów i zaleceń w tym względzie może być przyczyną 
wypowiedzenia umowy bez jakichkolwiek dodatkowych roszczeń ze strony wykonawcy. 
Dotyczy to również wprowadzenia przez Zamawiającego ewentualnie koniecznych przerw w 
realizacji zamówienia na czas wprowadzonych ograniczeń przez władze publiczne i władze 
kościelne. 
 
IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia ofert częściowych lub wariantowych. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 
 
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin zakończenia realizacji zamówienia oraz podpisania końcowego protokołu odbioru: 
30.11.2021 r. 
 
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i 
spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 

1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 
Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 
pozwalające na realizację zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
posiadania. 
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana na podstawie oświadczenia dołączonego do 
oferty – załącznik nr 1. 
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2. Wiedza i doświadczenie: 
Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie polegające na wykonaniu: 

• W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał (zakończył) co najmniej 
jedno zamówienie obejmujące instalację paneli fotowoltaicznych wolnostojącej na 
gruncie o mocy min. 20 kWp. 

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu 
zrealizowanych prac i załączonych referencji – załącznik nr 2. 
 

3. Nie zachodzą wobec Wykonawcy przesłanki do wszczęcia postępowania 
upadłościowego lub likwidacyjnego. 

Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana na podstawie oświadczenia dołączonego do 
oferty – załącznik nr 1. 
 

4. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 
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 
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, 

• 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. 

Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana na podstawie oświadczenia dołączonego do 
oferty – załącznik nr 1. 
 

5. Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg 
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

6. Wymagania techniczne dotyczące ofert: 

• Podanie w ofercie minimalnych okresów: 
- gwarancji i rękojmi na prace montażowe – 4 lata, 
- gwarancji producenta na panele - 8 lat, 
- gwarancji producenta paneli na spadek sprawności nie większy niż o 20 % - 10 lat, 
- gwarancji producenta na inwertery - 4 lat. 
 

• Zaprojektowanie instalacji paneli fotowoltaicznych zajmującej na gruncie powierzchnię 
w kształcie prostokąta o wymiarach maksymalnych:  
- bok prostokąta w kierunku północ-południe (N-S): max 6 metrów, 
- bok prostokąta w kierunku wschód-zachód (E-W): max 40 metrów. 
 

• Załączenie do oferty kart katalogowych paneli i inwertera. 
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Oferty nie spełniające powyższych warunków zostaną odrzucone. 

 
7. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez 

zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty 
zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym 
wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub 
załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w 
zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy. 

 
VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE 
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania 
oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej drogą 
elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 

2. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego drogą elektroniczną na adres 
Wykonawcy zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią 
pisma. 

3. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami oraz 
pełnomocnictwa. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania 
ofertowego najpóźniej do 2 dni przed ostatecznym terminem składania ofert. Treść 
zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający bez ujawniania z źródła zapytania umieszcza 
na swojej stronie internetowej. 

5. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania 
ofertowego. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią 
zapytania ofertowego. Dokonana zmiana treści zapytania ofertowego zostanie 
umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 

6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 
7. Korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem, należy kierować pisemnie 

na adres podany w punkcie II lub drogą elektroniczną na adres: mariusz_kroll@tlen.pl . 
8. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:  

ks. Mariusz Kroll 
tel: +48 606 607 157 
E-mail: mariusz_kroll@tlen.pl 
Marek Soszyński 
tel: +48 602 586 830 
E-mail: marek_soszynski@wp.pl. 

 
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

1. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w zapytaniu ofertowym, w 
języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca obowiązany jest 
złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez tłumacza 

mailto:mariusz_kroll@tlen.pl%20.
mailto:mariusz_kroll@tlen.pl
mailto:marek_soszynski@wp.pl
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przysięgłego. 
2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna być 

podpisana przez osobę/y upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych podmiotu do 
reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania 
niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji 
podmiotu. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być 
również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. 

3. Zaleca się, aby każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub 
parafowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji. Zaleca się aby każda poprawka w 
treści oferty była parafowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji. 

4. Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe 
zdekompletowanie. 

5. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu), 
uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowanie 
winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres 
Zamawiającego oraz opisane: „Oferta na instalację paneli fotowoltaicznych. Nie 
otwierać przed terminem otwarcia ofert”. 

6. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełniania do 
złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma zawiadomienie o 
wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu 
zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie 
odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną 
otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu 
poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

7. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z 
postępowania poprzez złożenie powiadomienia, według tych samych zasad jak 
wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty z 
ofertami wycofanymi nie będą otwierane. 

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, przyjmują solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie zamówienia. 

 
IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 1 października 2021 
roku do godz. 18:00. 

2. Datą wiążącą jest data wpływu do siedziby Zamawiającego. 
3. Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane 

i oceniane. 
4. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca. 
5. Oficjalne otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 października 2021 roku o godz. 19 w siedzibie 

Zamawiającego. 
 
X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia podając ją 
w zapisie liczbowym oraz słownym w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do 
zapytania ofertowego. 

2. Cena winna obejmować wszystkie koszty, opłaty i podatki, jakie powstaną w związku z 
wykonaniem zamówienia oraz z warunkami i wymaganiami stawianymi przez 
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Zamawiającego. 
3. Cena opisana w pkt 1 jest ceną ryczałtową, musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do 

zrealizowania zamówienia. 
4. Cenę oferty należy podać w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
5. W razie rozbieżności w cenie podanej liczbą i słownie za prawidłową i wiążącą uznaje się 

cenę podaną słownie. 
 
XI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Oferty w ramach poszczególnych kryteriów będą oceniane na podstawie danych 
podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym w następujący sposób i z 
następującymi wagami: 
A. cena ryczałtowa brutto w PLN za wykonanie całego zakresu zamówienia (C) – waga 

60%. 
cena (C) = C najniższa brutto / C badana brutto x 60.  
 
B. gwarancja na prace montażowe - waga 10%,  

Ponad 10 lat Od 5 do 10 lat  Poniżej 5 lat  
10 pkt.  5 pkt.  0 pkt.  

 
C. gwarancja producenta na panele - waga 10%,  

Ponad 15 lat Od 10 do 15 lat  Poniżej 10 lat  

10 pkt.  5 pkt.  0 pkt.  

 
D. gwarancja producenta paneli na spadek sprawności nie większy niż o 20 % - waga 

10%,  

Ponad 25 lat Od 15 do 25 lat  Poniżej 15 lat  

10 pkt.  5 pkt.  0 pkt. 
 

E. gwarancja producenta na inwerter - waga 10%.  
Ponad 10 lat Od 5 do 10 lat  Poniżej 5 lat  

10 pkt.  5 pkt.  0 pkt.  

 
Ocena oferty = A+B+C+D+E 
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt. 
 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać 
wszystkim wymaganiom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o ww. kryteria. 

3. Uzyskane wyniki zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
4. 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. 

5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, 
że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający 
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym 
przez Zamawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie 
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mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach. 
 
XII. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA LUB JEGO UNIEWAŻNIENIE 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. 

2. Zamawiający unieważni postępowanie w szczególności w sytuacji, gdy wystąpią 
następujące przykładowe przesłanki: 

• nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 

• cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 
najkorzystniejszej oferty; 

• wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było 
wcześniej przewidzieć; 

• postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej 
umowy w sprawie zamówienia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość: 

• odwołania postępowania w każdym czasie; 

• zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy; 

• unieważnienia postępowania, zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej 
oferty, bez podania przyczyny. 

4. W przypadkach, o których mowa powyżej w pkt 1,2,3, Wykonawcy nie przysługuje w 
stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie odszkodowawcze, jak też nie przysługuje 
zwrot kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

5. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający upubliczni informacje o wyniku 
postępowania na swojej stronie internetowej. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że 
zachodzą przesłanki unieważnienia lub odwołania postępowania. 

 
XIII. INFORMACJE DODATKOWE 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 
 
XIV. ZAŁĄCZNIKI SKŁADAJĄCE SIĘ NA INTEGRALNĄ CZĘŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
Załączniki do zapytania ofertowego: 

• Załącznik nr 1: Formularz oferty 

• Załącznik nr 2: Oświadczenie – wykaz prac 

• Załącznik nr 3: Projekt koncepcyjny instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,78 kWp  

• Załącznik nr 4: Karta katalogowa panelu PV 

• Załącznik nr 5: Karta katalogowa inwertera. 


