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Załącznik nr 5 

do Regulaminu naboru oraz realizacji Projektu Grantowego 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Data  

 

 
Zamawiający: 

Imię i nazwisko 

 

Adres 

inwestycji: 

 

nr telefonu  

 

Adres e-mail  

 

            
    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację dostawy i montażu instalacji 

fotowoltaicznej o mocy …………………………..:  

 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń o parametrach minimum określonych w załączniku 1 

do zapytania, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie instalacji, wykonanie 

niezbędnych prób i pomiarów, przeprowadzenie instruktażu dla Zamawiającego w zakresie obsługi 

instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. W ramach umowy Wykonawca 

wykona opracowanie powykonawcze, które będzie służyło m.in. do właściwego odbioru instalacji 

przez Inspektora Nadzoru. 

II. Warunki udziału w postępowaniu 

Wykonawca musi być umieszczony na liście zweryfikowanych i zaakceptowanych przez Miasto 

Czeladź Wykonawców w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą dla mieszkańców 

Czeladzi” realizowanego z dofinansowaniem z EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. 

 

 

 

Do 

(nazwa firmy) 
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III. Kryteria oceny ofert: 

1. Opis kryteriów wyboru oferty: 

 

Lp. Waga Kryterium Sposób oceny kryterium 

1 100% cena 
𝑐𝑒𝑛𝑎 =

𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑜𝑤𝑎𝑛𝑎 (𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜)

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑐𝑒𝑛𝑖𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 (𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜)
∗ 100% 

……… ……… …….. ………………… 

Łącznie  100%   

 

IV. Termin składania ofert:  

 

1. Termin składania ofert wynosi 7 dni od otrzymania zapytania ofertowego. 

2. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Liczy się data wpływu oferty na jeden ze wskazanych w punkcie V adresów. 

V. Akceptowalne formy składania ofert: 

1. Wersja elektroniczna wysłana na adres:  

 
 
 

 
2. Wersja papierowa wysłana na adres:  

 
 
 

 

VI. Sposób sporządzenia oferty: 

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 

do zapytania ofertowego, zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w zapytaniu. 

2. Do oferty należy załączyć szczegółowy kosztorys dla każdej z oferowanych instalacji OZE 

osobno. 

VII. Warunki wykluczenia: 

1. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo 

z Zamawiającym. 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 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; 

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 

2. Zamówienie nie może zostać udzielone Wykonawcy, w stosunku do którego zachodzi 

którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
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o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

VIII. Termin realizacji zamówienia:  

do dnia: 

IX. Odrzuceniu podlegają oferty: 

1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub 

2. złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym lub  

3. złożone po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym lub 

4. wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę na dany rodzaj instalacji. 

X. Załączniki: 

1. Parametry minimum dla instalacji fotowoltaicznej 
2. Formularz oferty 
3. Wzór umowy z Wykonawcą. 

XI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty. 

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, lecz nie wcześniej niż po podpisaniu przez Zamawiającego 
umowy o udzielenie grantu, z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa. 

2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
 
 
 
 
 

…………….………………………………………… 
Czytelny podpis zamawiającego 

(jeśli zapytanie wysyłane jest pocztą 
tradycyjną) 

 
 


