
ZAPYTANIE OFERTOWE 

1.    Zamawiający Gmina Gniewoszów, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów zaprasza do 

udziału w postępowaniu na: „Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Sarnowie” w ramach zadania inwestycyjnego "Zakup i 

montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP  w Sarnowie". 

2. Przedmiot zamówienia1:„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Sarnowie” obejmujący poniższe prace według 

załączonego do niniejszego zapytania projektu: 

- dostawa wszystkich elementów instalacji fotowoltaicznej,  

- doprowadzenie linii zasilającej do falownika,  

- montaż modułów fotowoltaicznych,  

- ułożenie przewodów łączących moduły fotowoltaiczne,  

- ułożenie przewodów łączących moduły fotowoltaiczne z falownikiem,  

- montaż falownika i zabezpieczeń strony DC i AC,  

- połączenie modułów z falownikiem,  

- dostarczenie dokumentacji niezbędnej dla zgłoszenia instalacji u dostawcy energii i 

montażu licznika dwukierunkowego 

- podłączenie instalacji do licznika energii elektrycznej,  

- sprawdzenie pracy układu,  

- wykonanie pomiarów instalacji,  

- uporządkowanie terenu i przekazanie gotowego układu do eksploatacji inwestorowi,  

- przeszkolenie wskazanych osób w zakresie obsługi oraz procedur w przypadkach  

nieprawidłowej pracy instalacji. 

- Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa i sztuką budowlaną  

- Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia urządzeń i materiałów niezbędnych do 

realizacji przedmiotu zamówienia. Oferowane materiały i urządzenia niezbędne do realizacji 

zamówienia muszą być fabrycznie nowe i muszą posiadać wymagane certyfikaty lub inne 
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 Szczegółowo opisać co jest przedmiotem zamówienia. 



dokumenty potwierdzające ich jakość i dopuszczenie do stosowania na terenie Unii 

Europejskiej. 

- Zastosowane rozwiązania i urządzenia muszą być zgodne z normami PN, EN lub innymi 

równoważnymi dokumentami zaakceptowanymi przez powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, w tym z zasadami dobrej praktyki 

inżynierskiej, a także wymaganiami Krajowego Systemu Energetycznego (KSE). 

- Oferent musi zapewnić minimalne wymagania gwarancyjne – co najmniej 4 lata gwarancji 

dla każdej z wybudowanych instalacji. 

- W okresie gwarancji oferent zapewnia bezpłatnie wymagane przez producentów 

poszczególnych urządzeń przeglądy techniczne/gwarancyjne. 

- Wskazana jest wizja lokalna Wykonawcy na budynku. W sprawie umówienia terminu wizji 

lokalnej należy kontaktować się z Izabelą Kierasińską – tel. 48 6215 003 w godzinach 07:00 – 

15:00, e-mail: sekretarz@gniewoszow.pl 

 

3. Termin realizacji zamówienia: do 25.10.2021r. 

4. Okres gwarancji2 : min. 4 lata 

6. Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16, 26-920 

Gniewoszów, pok. nr 12. 

7. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert3: 

1) Cena - waga 100 %, 

2) .......... - waga ............ %, 

8. Termin złożenia ofert : 07.10.2021 r., godz. 15:00. 

9. Warunki płatności: jednorazowa,  po bezusterkowym odbiorze robót i dostarczeniu faktury. 

10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Izabela Kierasińska, e-mail: 

sekretarz@gniewoszow.pl, tel. 48 6215003 w. 26. 

11. Sposób przygotowania oferty4: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej lub 

elektronicznej - w języku polskim, ofertę można złożyć w formie pisemnej na adres: Urząd 

Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów, pok. nr 12./ ofertę można 

złożyć jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej: EPUAP:  
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 Jeśli jest wymagany. 
3

 Obligatoryjnym kryterium jest zawsze cena. Oprócz ceny można stosować kryteria dotyczące właściwości kupowanego świadczenia. 
4

 Należy dookreślić wymagania co do formy oferty. 
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fk0x750bcx/skrytka/ lub gmina@gniewoszow.pl ofertę można złożyć jako korespondencję 

mailową na adres: EPUAP:  fk0x750bcx/skrytka/ lub gmina@gniewoszow.pl / ofertę 

należy złożyć poprzez system zakupowy udostępniony przez Zamawiającego pod adresem 

.................... . 

12. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma wykonawcami, 

którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów ofert. 

13. W załączeniu do zaproszenia :  formularz oferty. 

     

 

        /-/ Wójt Gminy Gniewoszów 

         Marcin Szymon Gac 
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Załącznik nr 4 do Zasad udzielania zamówień 

publicznych o wartości mniejszej niż 

130.000,00 zł 

Nazwa i adres oferenta                                                                                                            

           

                                                            …...............................................dnia............................. r.                        

 

Gmina Gniewoszów 

ul. Lubelska 16 

26-920 Gniewoszów 

 

 OFERTA 

 Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia : „Dostawa i montaż instalacji 

fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sarnowie” w ramach zadania 

inwestycyjnego "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP  w Sarnowie". 

(wpisać przedmiot zamówienia ) 

 

składamy ofertę  następującej treści: 

 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie do 25.10.2021 r. za łączną  cenę netto...............zł.  

plus obowiązujący podatek VAT    .......%       .........................................................................zł. 

Cena brutto .................... zł.  , 

Słownie: ................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................ 

Podana cena ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie materiały i roboty niezbędne do 

prawidłowego wykonania zamówienia. 

Okres gwarancji na wykonane roboty i zastosowane materiały wynosi ___ lata od daty odbioru 

końcowego robót. 

  

2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, warunki 

3. Oświadczamy, że  dysponujemy pracownikami posiadającymi wiedzę, doświadczenie  i 

odpowiednie uprawnienia do realizacji zamówienia . 

 

                                                                 
                       ............................................................                                                                                

           

 


