
   
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

Zamawiający: Gospodarstwo Rybackie „Mikołajki” sp. z o.o. w Mikołajkach,  

ul. Mrągowska 14, 11-730 Mikołajki, NIP 845-100-05-84 

Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej 99,00-100,00 kWp  

Prosimy składać oferty drogą e-mail na adres: grant.frankowski@gmail.com albo na adres:  

Gospodarstwo Rybackie „Mikołajki” sp. z o.o. w Mikołajkach, ul. Mrągowska 14, 11-730 Mikołajki 

Termin wstawienia zapytania ofertowego: 07 października 2022 r.  

Termin zakończenia składania ofert: 16 października 2022 r. (włącznie) 

Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu składania ofert.   

Zakres rzeczowy ogłoszenia: 

Przedmiotem projektu dostawę i montaż instalacji elektrycznej 99,00-100,00 kWp, umiejscowionej na 

działce przy ul. Mrągowskiej 14, w msc. Mikołajki na działce ewid. nr 38/65, obręb miasto Mikołajki. 

Zakup i montaż nowej instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zakładu przetwórczego o mocy od 99,00 

do 100,00 kWp która spełnia poniższe założenia: 

Instalacja fotowoltaiczna będzie składać się z następujących elementów: 

• paneli fotowoltaicznych - o mocy moc znamionowej od 99,00 do 100,00 kWp. 

• falownika/ów trójfazowego beztransformatorowego przekształcającego energię prądu stałego na 

energię prądu zmiennego o parametrach dostosowanych do sieci, do której falowniki będą 

przekazywały energię. 

• skrzynki przyłączeniowej i systemu zabezpieczeń elektroenergetycznych od strony AC 

(przeciwporażeniowe, przeciążeniowe i zwarciowe, przeciwprzepięciowe). 

• zabezpieczenia od strony DC (przeciążeniowe, przeciwprzepięciowe). 

• okablowania i systemu połączeń. 

• system zdalnego monitoringu produkcji energii elektrycznej. 

• uziemienia i instalacja ekwipotencjalna. 

Wszystkie wymogi, funkcjonalności i parametry traktujemy jako parametry minimum a nie 

ostateczne. Oferent może zaproponować rozwiązanie o parametrach równoważnych lub nie gorszych 

niż wskazane w przedmiocie zamówienia. Oferent jest zobowiązany przed złożeniem ofert do 

dokonania wizji lokalnej potencjalnego miejsca montażu instalacji fotowoltaicznej. 

Na przedmiotowy zakres prac budowlanych  zostanie udzielone pozwolenie budowlane, które jest w 

trakcie uzgadniania. 

Wymóg obowiązkowy:  

1) przed złożeniem oferty, oferent jest zobowiązany do oględzin miejsca budowy1); 

2) zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie do 30 czerwca 2023 r.   
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Przedmiar inwestycji oraz wstępny projekt architektoniczno budowlany zostanie przekazany 

oferentowi podczas oględzin.  

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia na etapie budowy poprawek względem 

przedstawionego wstępnego projektu architektoniczno budowlany po ówczesnym poinformowaniu o 

zmianach Zamawiającego. 

Kryterium ceny: 100%  

Przy dokonywaniu oceny oferty zamawiający posłuży się następującym wzorem C= (Cn÷Co) x 100 

punktów 

• C - przyznane punkty, 

• Cn - najniższa cena ofertowa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie, 

• Co - cena oferty ocenianej 

Maksymalna liczba punktów która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie w/w kryterium 

wynosi 100 punktów. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia, związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu 

zamówienia, warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszące sie do 

przedmiotu zamówienia, zyskiem wykonawcy, wszystkimi podatkami i opłatami wymaganymi 

przepisami. 

Wykluczenia 

Wykluczeniem podlegać będą podmioty/wykonawcy powiązane kapitałowo lub osobowo, 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:  

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji  w kapitale innego podmiotu, 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, kontrolnego 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 przysposobienia, 

opieki lub kurateli.  

 

Odrzuceniu podlegają oferty: 

1) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego; 

2) złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub 

kapitałowych; 

3) które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert. 

 

Unieważnienie postępowania: 

1) w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym. 

2) w przypadku nie wydania przez właściwy organ decyzji – pozwolenia budowlanego na budowę 

instalacji fotowoltaicznej, o której mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym, w terminie 

umożliwiającym wykonanie inwestycji, postępowanie zostanie unieważnione. 

 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:  



   
• dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),  

• opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia,  

• wartość oferty netto/brutto  

 

 

  


