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Wola Rudzka,, 03.11.2021 r. 

 

Zamawiający: 

Gospodarstwo Rybackie Opole 

Lubelskie „PUSTELNIA” Sp. z o.o. 

Wola Rudzka 34 

24-300 Opole Lubelskie  

Kontakt: 

Anna Pyć                                                 

+48 668 815 097 

anna@pstragpustelnia.pl 

       

…………………………………..

………………………………….. 

………………………………….. 

…………………………………..  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Szanowni Państwo, 

 

W związku z zamiarem realizacji instalacji fotowoltaicznej w ramach naszej inwestycji 

zwracam się do wszystkich zainteresowanych z uprzejmą prośbą o składanie ofert na: 
 

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w siedzibie  

Gospodarstwa Rybackiego Opole Lubelskie  

„Pustelnia” Spółka z o.o. w Woli Rudzkiej 
 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia 
 

W ramach zamówienia zakupiona i zamontowana zostanie kompletna instalacja 

fotowoltaiczna na dachu budynku gospodarczego, należącego do zamawiającego, tj. 

Gospodarstwa Rybackiego Opole Lubelskie „Pustelnia” Spółka z o.o. w Woli Rudzkiej. 

Instalacja będzie zrealizowana na działce ewidencyjnej nr 279/27 obręb 38 w Woli Rudzkiej 

34gm. Opole Lubelskie, woj. lubelskie. Kierunki skierowania instalacji na dachu budynku to: 

„W” oraz „E”. Instalacja fotowoltaiczna umożliwi mi produkcję własnej energii elektrycznej 

ze słońca, tzw. zielonej. Moc instalacji powinna wynieść łącznie maksymalnie 34-35 kW.  

 

Oferta powinna objąć wszystkie niezbędne materiały i urządzenia, w szczególności panele 

fotowoltaiczne i falownik oraz wszelkie niezbędne do wykonania prace, w szczególności:  

- dostawę i montaż wsporczych konstrukcji dachowych (wysokość montażu instalacji PV 

ponad dachem poniżej 3m), 

- dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych, 

- wykonanie instalacji elektrycznej i połączeń paneli fotowoltaicznych, 

- dostawę i montaż falownika sieciowego i wpięcie go do sieci, 

- zamontowanie zabezpieczeń przeciwprzepięciowych oraz nadprądowych, 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej i zgłoszenie do stosownego zakładu 

energetycznego celem dokonania odbioru. 

 

Gwarancja co najmniej 24 miesiące! 

 

Oferty, nie spełniające powyższych wymogów co do przedmiotu zamówienia będą 

odrzucone. 
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Jeżeli Państwo potrzebują jeszcze dodatkowych informacji bardzo proszę o kontakt 

telefoniczny na nr: 668-815-097. 

Istnieje również możliwość wizji lokalnej w Woli Rudzkiej i dokładne zapoznanie się z 

warunkami energetycznymi i istniejącą architekturą budynku (po wcześniejszym 

telefonicznym umówieniu się). 

 

2. Kryteria oceny oferty 

1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie informacji zawartych w ofercie. 

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się 

następującymi kryteriami i ich wagą oraz w następujący sposób będzie oceniać 

spełnianie każdego z kryteriów: 

a. Kryterium CENA – waga kryterium: 100%. 

3. Do porównania ofert będzie brana cena brutto. Najkorzystniejszą ofertą zostanie 

wybrana ta, z najwyższą liczbą uzyskanych punktów, obliczaną według 

poniższego wzoru:  
 

[ C = cena brutto najniższej oferty / cena brutto badanej oferty x 100pkt ] 
 

4. Zamawiający wybiera ofertę, która odpowiada wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w zapytaniu ofertowym i uzyskała najwyższą liczbę punktów 

(„C” jest najwyższe). 

5. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej 

oferentów wyżej w rankingu będzie ten, który wcześniej złożył ofertę (decyduje 

data otrzymania oferty przez Zamawiającego). 
 

3. Termin składania ofert 

Na oferty czekamy do dnia 12 listopada 2021 włącznie, do godziny 23:59.  Oferty 

złożone po terminie składania ofert zostaną odrzucone. 
 

4. Sposób składania ofert 

Oferty mogą być złożone w postaci elektronicznej (wysłanie oferty poprzez e-mail na 

adres: rybyopolelub@wp.pl lub anna@pstragpustelnia.pl) lub fizycznej (liczy się data 

fizycznego doręczenia do siedziby zamawiającego – pocztą lub osobiście w godzinach 

pracy gospodarstwa, tj. 8:00-16:00 pod adresem: Gospodarstwo Rybackie Opole 

Lubelskie „PUSTELNIA” Sp. z o.o., Wola Rudzka 34, 24-300 Opole Lubelskie).  
 

5. Wymogi formalne pozostałe dotyczące oferty: 
a. Oferta powinna zawierać co najmniej: 

- pełną nazwę dostawcy i jego adres; 

- opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia 

wraz z podaniem w specyfikacji oferty parametrów 

podanych w charakterystyce technicznej instalacji 

fotowoltaicznej (który pozwoli zweryfikować mi 

zgodność oferowanej instalacji z parametrami jakich 

potrzebuję); 

- cenę netto oraz brutto w PLN; 

b. Oferty muszą obejmować całość przedmiotu  Zamówienia, nie dopuszcza się składania 

ofert częściowych lub ofert wariantowych.  

c. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

d. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

mailto:rybyopolelub@wp.pl
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e. Ofertę można przygotować na formularzu ofertowym przygotowanym przez 

Zamawiającego (patrz: Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego). 

 

6. Informacja o wykluczeniu 

Nie dopuszcza się składania ofert podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z 

zamawiającym, tj. z Gospodarstwo Rybackie Opole Lubelskie „PUSTELNIA” Sp. z 

o.o., Wola Rudzka 34, 24-300 Opole Lubelskie. 
 

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; 
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego 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. 

 

7. Informacja o unieważnieniu postepowania 

Postępowanie może zostać unieważnione w przypadku, gdy zamawiający nie uzyska 

co najmniej dwóch ofert zgodnych z niniejszym zapytaniem ofertowym. 

 

 

 

       Z poważaniem, 

 

 

  

       ……………………………… 

Anna Pyć 

Prezes Zarządu 

 



 

Formularz ofertowy nr  OF/2021 
Gospodarstwo Rybackie Opole Lubelskie „Pustelnia” Spółka z o.o. 

Uprzejmie prosimy o złożenie oferty na niniejszym formularzu! 

Załącznik nr 1 
…………………, …………. 2021 r. 

Miejscowość i data wystawienia oferty 

OFERENT (dane): 

…………………………….…… 

…………………………….…… 

…………………………….…… 

NIP: ……………………….…… 

OFERTA 
 

Niniejszym składam ofertę dla: 

Gospodarstwo Rybackie Opole Lubelskie „PUSTELNIA” Sp. z o.o. 

Wola Rudzka 34, 24-300 Opole Lubelskie 

 

na zakup: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w siedzibie  

Gospodarstwa Rybackiego Opole Lubelskie 

„Pustelnia” Spółka z o.o. w Woli Rudzkiej 
………………………….…………………………………………………………….. 

Nazwa i typ oferowanego środka trwałego / towaru 

 

Ponadto oświadczam, iż w pełni zapoznałem się z Państwa wymogami co do instalacji fotowoltaicznej 

i jej montażu i jestem w pełni świadomy/-a zakresu rzeczowego prac do wykonania. Nie wnoszę do 

niego zastrzeżeń. 

Wszystkie ceny podane są w PLN. 

Lp Nazwa śr. trwałego / towaru Wartość 

netto 

Podatek 

VAT 

Wartość 

brutto 
1 Instalacja fotowoltaiczna wraz z montażem 

Moc zestawu: ………….. kW 
 

Gwarancja ………miesięcy. 
 

Specyfikacja oferty w załączeniu. 
 

   

RAZEM    

 

Razem do zapłaty będzie brutto:  (słownie: ………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………..) 

 

 

 

……………..………………………………... 

             Podpis / pieczęć osoby upoważnionej  


