
 
 

Aleksandria, dn. 04.03.2016 r. 
Fundacja Imienia Edmunda Mzyka 

42-274  Aleksandria, ul. Rolnicza 13 

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
I. Przedmiot zapytania 

 
W związku z realizacją projektu „Działanie Fundacji na rzecz ochrony środowiska naturalnego dzięki 

wytwarzaniu energii elektrycznej przy wykorzystaniu OZE w Dąbrowie Górniczej” zwracamy się z prośbą  

o przedstawienie oferty na zakup robót i materiałów budowlanych związanych z wykonaniem instalacji 
systemów fotowoltaicznych. 
 

II. Opis przedmiotu zamówienia i wymagania  
 
Przedmiotem zamówienia są roboty i materiały budowlane związane z wykonaniem kompletnych 

instalacji systemów fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej 578 kWp zgodnie z zakresem robót 
określonym w dokumentacji projektowej, na którą składają się w szczególności: 
- projekt budowlany, 
- zakres rzeczowy projektu będący elementem części „C. Zakres rzeczowo-finansowy projektu” wniosku 
o dofinansowanie projektu złożonego w ramach konkursu nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-026/15. 
 
Budowa instalacji systemów fotowoltaicznych obejmuje: 

- budowę instalacji systemów fotowoltaicznych na dachu budynku, 

- budowę zadaszenia parkingowego (carport) z instalacją fotowoltaiczną na parkingu, 
- budowę żaluzji fotowoltaicznych na budynku, 
- budowę zadaszenia fotowoltaicznego przy wejściu do budynku. 

 
Powyżej wskazana dokumentacja projektowa znajduje się w siedzibie Zamawiającego. 

 

Kody CPV: 

31712331-9 - fotoogniwa 

45261215-4 - pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 

45261000-4 - roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

specjalistyczne 

45223300-9 - roboty budowlane w zakresie parkingów 

45252120-5 - roboty budowlane  

 

III. Warunki udziału w postępowaniu: 

Złożona oferta powinna zawierać: 
1. nazwę i adres oferenta, 
2. wartość oferty w PLN – ogółem i w rozbiciu (cena netto, podatek VAT, cena brutto), 
3. termin ważności oferty, 
4. okres gwarancji 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
Oferta powinna być przesłana na adres korespondencyjny:  

 
Fundacja Imienia Edmunda Mzyka 

42-274  Aleksandria, ul. Rolnicza 13 

 
lub na adres e-mail: 

 
biuro@mzyk.org 
 

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45223300-9


W przypadku braku spełnienia powyższych warunków – oferta nie będzie brana pod uwagę podczas 
wyboru dokonywanego przez Ogłaszającego. 
 

IV. Termin składania ofert upływa w dn. 31 marca 2016 r. 

 
Zaznacza się, że oferty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę. 

 

V. Kryteria oceny ofert: 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:  
Cena – 100 % 

 
VI. Zakres wykluczenia 

Informujemy, że w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może zostać udzielone 

podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z ogłaszającym zamówienie. Przez powiązania 
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między ogłaszającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu ogłaszającego lub osobami wykonującymi 
w imieniu ogłaszającego 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. 

VII. Ogólne postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia 

Zamawiający przewiduje możliwość anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny.  
 
Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania jakiejkolwiek oferty w szczególności  

w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez 

Zamawiającego. 
 

Realizacja przedmiotu zamówienia jest uzależniona od podpisania przez Zamawiającego umowy  
o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-026/15. Zamawiający 
zastrzega więc sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku gdy nie dojdzie do podpisania 
umowy o dofinansowanie. 
 

 
 

 
 
 

 


