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Lechowo, 15.05.2017r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

I. Zamawiający 

Stowarzyszeniem Przyjaciół Lechowa „Lechowianie” z siedzibą w Lechowo 21/3 
14-520 Pieniężno, KRS: 0000392357, NIP: 5821624129, 

e-mail: spl-lechowianie@wp.pl 

Płatnik 

Fundacja „Europejski Fundusz Rozwoju wsi Polskiej – Counterpart Fund” 

Ul. Miedziana 3A 

00-814 Warszawa 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i  wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,16 kW w 

ramach realizacji zadania pn. „ Słoneczna przyszłość Szkoły Podstawowej w Lechowie -montaż paneli 

fotowoltaicznych na dachu Sali gimnastycznej  Szkoły Podstawowej w Lechowie”. Zamontowana 

instalacja ma być wykorzystywana na potrzeby własne szkoły oraz do wspomagania w przygotowaniu 

c.w.u. Energia kierowana ma być na bieżąco do odbiorników w budynku, natomiast w przypadku 

występowania nadmiarów produkcji energia wykorzystywana ma być na potrzeby podgrzewania 

c.w.u w podgrzewaczu pojemnościowym. Stan pracy instalacji ma być pokazywany w czasie 

rzeczywistym na stronie - http://lechowo.pl/ oraz wyświetlana będzie wizualizacja pracy instalacji na 

ekranie zamontowanym na terenie szkoły.  

  Instalacja składać się będzie z następujących elementów: 

 

1. Moduły fotowoltaiczne ASOL-260P-WSR, prod XDISC S.A   16 szt. 

2. Konstrukcja montażowa modułów komplet 

3. Falownik Fronius Symo 3.7-3-M 1 szt. 

4. Zabezpieczenia AC I DC, okablowanie komplet 

5. Zasobnik c.w.u  120 l. z grzałką i wężownicą zabezpieczenie 

zaworem  bezpieczeństwa, termostaty, zawór mieszający 

komplet 

6. Montaż instalacji komplet 

7. Przygotowanie dokumentacji i uzyskanie wszystkich wymaganych 

przepisami zgód na montaż i eksploatację oraz i włączenia do sieci 

energetycznej 

komplet 

8. Uruchomienie prezentacji pracy instalacji w czasie rzeczywistym na 

stronie  http://lechowo.pl/  oraz na ekranie zamontowanym w  

szkole 

komplet 

 

Instalacja zostanie wykonana z fabrycznie nowych elementów, na które zostanie przekazana 

gwarancja producenta na min 20 lat.  

 

http://lechowo.pl/
http://lechowo.pl/
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III. Termin wykonania zamówienia: do 31.08.2017r. 

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy: 

a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

V. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferta musi zawierać: 

 nazwę i adres oferenta 

 opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym 

 wartość oferty (netto/ brutto) 

 termin ważności oferty 

 okres gwarancji wykonanych prac. 

2. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

3. Termin związania ofertą: 14 dni od terminu składania ofert. 

4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą. 

 

VI. Miejsce oraz termin składania ofert 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.05.2017r. (decyduje data wpływu do Zamawiającego) 

pocztą elektroniczną lub osobiście, pocztą lub kurierem na adres Zamawiającego. 

 

 

VII. Ocena ofert 

1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: cena ofertowa – 100%. 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną 

3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

a) Jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego 

b) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji 

c) Zawiera błędy w obliczeniu ceny, przy czym Zamawiający za zgodą Wykonawcy poprawi 

oczywiste omyłki rachunkowe. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
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FORMULARZ OFERTOWY 
Zamawiajacy 

Stowarzyszeniem Przyjaciół Lechowa „Lechowianie” z siedzibą w Lechowo 21/3 
14-520 Pieniężno, KRS: 0000392357, NIP: 5821624129, 

e-mail: spl-lechowianie@wp.pl 

Płatnik 

Fundacja „Europejski Fundusz Rozwoju wsi Polskiej – Counterpart Fund” 

Ul. Miedziana 3A 

00-814 Warszawa 

  

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 15.05.2017r.  dostarczenie i  wykonanie instalacji 

fotowoltaicznej o mocy 4,16 kW w ramach realizacji zadania pn. „ Słoneczna przyszłość Szkoły 

Podstawowej w Lechowie -montaż paneli fotowoltaicznych na dachu Sali gimnastycznej  Szkoły 

Podstawowej w Lechowie” 

 

SKŁADAMY  OFERTĘ  NA  WYKONANIE  ZAMÓWIENIA 

WYKONAWCA :  

Nazwa_____________________________________________________________________  

Adres______________________________________________________________________  

Tel. _____________________________, Fax. _____________________________________  

Reprezentant  Wykonawcy ____________________________________________________  

NIP ______________________________ REGON _________________________________  

NR rachunku bankowego _____________________________________________________  

w banku ___________________________________________________________________  

Oferujemy następującą cenę za wykonanie zamówienia polegającego na :  

-dostarczeniu i  wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,16 kW w ramach realizacji zadania pn. 

„ Słoneczna przyszłość Szkoły Podstawowej w Lechowie -montaż paneli fotowoltaicznych na dachu 

Sali gimnastycznej  Szkoły Podstawowej w Lechowie”. Zamontowana instalacja ma być 

wykorzystywana na potrzeby własne szkoły oraz do wspomagania w przygotowaniu c.w.u. Energia 

kierowana ma być na bieżąco do odbiorników w budynku, natomiast w przypadku występowania 

nadmiarów produkcji energia wykorzystywana ma być na potrzeby podgrzewania c.w.u w 

podgrzewaczu pojemnościowym. Stan pracy instalacji ma być pokazywany w czasie rzeczywistym na 

stronie - http://lechowo.pl/ oraz wyświetlana będzie wizualizacja pracy instalacji na ekranie 

zamontowanym na terenie szkoły.  

  Instalacja składać się będzie z następujących elementów: 

 

1. Moduły fotowoltaiczne ASOL-260P-WSR, prod XDISC S.A   16 szt. 

2. Konstrukcja montażowa modułów komplet 

3. Falownik Fronius Symo 3.7-3-M 1 szt. 

4. Zabezpieczenia AC I DC, okablowanie komplet 

5. Zasobnik c.w.u  120 l. z grzałką i wężownicą zabezpieczenie 

zaworem  bezpieczeństwa, termostaty, zawór mieszający 

komplet 

http://lechowo.pl/
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6. Montaż instalacji komplet 

7. Przygotowanie dokumentacji i uzyskanie wszystkich wymaganych 

przepisami zgód na montaż i eksploatację oraz i włączenia do sieci 

energetycznej 

komplet 

8. Uruchomienie prezentacji pracy instalacji w czasie rzeczywistym na 

stronie  http://lechowo.pl/  oraz na ekranie zamontowanym w  

szkole 

komplet 

 

Instalacja zostanie wykonana z fabrycznie nowych elementów, na które zostanie przekazana 

gwarancja producenta na min 20 lat, oraz minimum  10 letnia gwarancja na montaż . 

 

    

Za realizację wskazanego powyżej zamówienia oferujemy cenę ofertowa netto w kwocie ………. zł. ( 

słownie ), podatek Vat w wysokości ………….. zł. cenę ofertową brutto w wysokości …………… zł. 

(słownie)  

 

1. Jednocześnie oświadczamy, że wszystkie zamontowane elementy będą fabrycznie nowe  

2.  Na Wykonaną instalację udzielona zostanie 20 letnia gwarancja producenta oraz 10 letnia 

gwarancja na montaż . 

3. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe(za składanie 

nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 270 KK)  

4. Oferta jest ważna przez 30 dni od jej złożenia. 

 

 

 

 

 

________________________________        

  Czytelny podpis i pieczęć uprawnionego  

       przedstawiciela  Wykonawcy    

 

 

 

 

 

 

http://lechowo.pl/

