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Zamość, dnia  4 lipca 2022 r.  
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
Nr 2PBU2022 

 
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą 

konkurencyjności  

 
Zamawiający – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem”  
w Zamościu, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na: zakup, dostawę i montaż 
instalacji fotowoltaicznej do 50 kWp (nie mniej niż 48 kWp) na dachu budynku 
rodzinnego domu pomocy przy ul. Kresowej 24 w Zamościu 

1. Dane Zamawiającego  
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu,  
ul. Peowiaków 6a, 22-400 Zamość, NIP: 922-10-70-044, REGON: 006057432 

Telefon: 84 627 1438, e-mail: biuro@spdn.pl, adres strony internetowej: www.spdn.pl  

2. Tryb udzielenia zamówienia  
Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości powyżej 50.000,00 zł netto prowadzone 
jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Podręczniku Programu Część I – 
Aplikant, wersja aktualna zaakceptowana przez Wspólny Komitet Monitorujący Programu 
Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020” i załącznikiem 
nr 10 do Podręcznika- „Ogólnymi zasadami udzielania zamówień przez beneficjentów w 
ramach projektów Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 
2014-2020”. 

3. Przedmiot zamówienia  
 
Kody CPV: 
 
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
09332000-5 Instalacje słoneczne 
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej do 50 
kWp (nie mniej niż 48 kWp) na dachu budynku Rodzinnego Domu Pomocy dla osób niepeł-
nosprawnych (w tym niepełnosprawność ruchowa) w Zamościu przy ul. Kresowej 24 położo-
nego na działkach nr 18/1; 18/2; 76/54; ARK.22; J.EWID.: 066401 Miasto Zamość 
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2. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Projektu pn. „The Borderland of Equal 
Chances” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA – 
BIAŁORUŚ – UKRAINA 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Instrumentu Sąsiedztwa. Umowa nr PLBU.03.01.00-06-0217/17-00. 

 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 

 
3.1. Przewidywane prace budowlane:  
 
1) wykonanie konstrukcji wsporczej dla paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Rodzin-
nego Domu Pomocy,  
1) wykonanie przekuć przez stropy dla okablowania instalacji elektrycznych,  
2) wykonanie bruzd w ścianach dla okablowania instalacji elektrycznych wraz z ich zapra-

wieniem,  
3) wykonanie okablowania instalacji elektrycznej wewnątrz budynku,  

 
3.2. Przewidywane prace montażowe:  
 
Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu poziomym krytym papą budynku Rodzinnego Do-
mu Pomocy przy ul. Kresowej 24 w Zamościu 

 
 

3.3 Specyfikacja i zakres przewidywanych robót instalacyjnych: 
 
Niniejsze zapytanie ofertowe będzie stosowane jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót dla zakupu, dostawy i montażu  instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW 
na dachu budynku Rodzinnego Domu Pomocy dla osób niepełnosprawnych (w tym niepełno-
sprawność ruchowa) w Zamościu ul: Kresowa 24 i zawiera wymagania techniczne dla robót 
elektroinstalacyjnych i budowlanych niezbędne do określenia standardu, sposobu i jakości 
wykonania oraz oceny prawidłowości tego wykonania. 
 
Zakres robot ogólnobudowlanych i instalacyjnych: 
• montaż konstrukcji nośnej dla modułów fotowoltaicznych (paneli) - dalej PV, 
• montażu modułów fotowoltaicznych PV, 
• montażu inwertera fotowoltaicznego, 
• wykonanie okablowania prądu stałego (DC) 
• wykonanie okablowania prądu przemiennego (AC), 
• wykonanie urządzeń inteligentnego system zarządzania energią wykorzystującego technolo-
gie informacyjno-komunikacyjne (TIK), 
• wykonanie dodatkowej ochrony od porażeń, 
• wykonanie instalacji odgromowej, 
• pomiary i badania kontrolne, 
• odbiór robot 
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3.4 Wyszczególnienie robót towarzyszących. 
• Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia w systemie zaprojektuj i 
wybuduj zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi, wiedzą i sztuką budowlaną. 
Każda instalacja fotowoltaiczna o mocy powyżej 6,5 kWp wymaga uzgodnienia z rzeczo-
znawcą ds. zabezpieczeń ppoż., pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciw-
pożarowej (Dz.U. z 2019 r. poz.1372 i 1518). Rzeczoznawca powinni potwierdzać zgodność 
projektu instalacji fotowoltaicznej z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej w schemacie 
instalacji z naniesionymi rozwiązaniami technicznymi. 
Specjalista zweryfikuje: 
− sposób okablowania części instalacji, która odpowiada za generowanie prądu stałego 
(DC), 
− rodzaj zastosowanych kabli i jakość ich zabezpieczenia, 
− miejsce montażu i rodzaj inwertera, wyłączników i zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, 
− sposób połączenia fotowoltaiki z obwodami zasilanymi energią elektryczną z sieci, 
− wyposażenie urządzeń w środki ochrony przed potencjalnym zagrożeniem pożarem. 
Rzeczoznawca sprawdzi, czy zastosowane rozwiązania są zgodne z obecnymi wymogami 
przeciwpożarowymi. Jeśli uzna on, że wymagane są poprawki, konieczna będzie zmiana 
wskazanych części projektu. Natomiast jeżeli specjalista zaakceptuje przygotowany schemat 
instalacji fotowoltaicznej, można rozpocząć prace związane z montażem paneli. Zgodnie z 
art. 6d pkt. 1 zawartym w Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
15 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej 
(Dz.U. 2020 poz. 961), Rzeczoznawca ma obowiązek potwierdzić projekt poprzez opa-
trzenie go pieczęcią i własnoręcznym podpisem, a tym samym niedozwolone jest korzy-
stanie przez niego z ich postaci elektronicznej, czego wykonawca dopilnuje. 
UWAGA: Techniczny projekt konstrukcji należy skonsultować z rzeczoznawcą jeszcze 
przed przystąpieniem do montażu modułów. 
Jeżeli jednak wykonawca zna standardy i wytyczne, może również dokonać uzgodnienia po 
zamontowaniu instalacji. 
• Wykonawca w imieniu Inwestora pisemnie dokona zgłoszenia do organów Państwowej 
Straży Pożarnej (PSP) instalacji fotowoltaicznej według wzoru zgłoszenia wymaganego w 
Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu podając takie informacje, 
jak kwalifikacja pożarowa budynku, na którym zainstalowano fotowoltaikę, jego gęstość 
obciążenia ogniowego, liczbę kondygnacji, w tym kondygnacji podziemnych, powierzchnię 
całkowitą lub użytkową, wysokość budynku oraz czy obiekt jest zagrożony wybuchem, 
opinię rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
• Wykonawca swoim kosztem i staraniem przygotuje ZGŁOSZENIE 
MIKROINSTALACJI/DOKUMENT INSTALACJI wraz z niezbędnymi załącznikami 
 
3.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW: 
 
3.5.1. Wymagania dotyczące modułów fotowoltaicznych (paneli) (PV). 
Dostarczone przez wykonawcę inwertery muszą spełniać następujące normy: 
• PN EN 61215:2005 - Moduły PV z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych - 
Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu, 
• PN-EN 61730:2007 - Ocena bezpieczeństwa modułu PV Wymagania dotyczące konstrukcji 
Parametry techniczne dla modułów: 
1. znamionowa moc modułu Pm ≥ 390 Wp 
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2. ilość modułów ≤ 128 szt. 
3. łączna znamionowa moc modułów (poz.1 x poz. 2) 50 kWp-Pm ≤ Pinst < 50 kWp 
4. technologia ogniw mono-facial 
5. sprawność modułu ≥ 20,8 % 
6. współczynnik temperaturowy mocy modułów PV ≤ -0,36%/oC 
7. stopień ochrony skrzynki przyłączeniowej ≥ IP 67 
8. gwarancja producenta na liniową degradację modułów ≤ 0,56 %/rok 
9. sprawności po 25 latach (suma degradacji w pierwszym roku i 24 lat degradacji rocznej)  
≥ 84,5% 
10. gwarancja producenta na wady produkcyjne ≥ 12 lat, 
 
3.5.2. Wymagania dotyczące przekształtników DC/AC (inwerterów): 
 
Dostarczone przez wykonawcę inwertery muszą spełniać następujące normy i certyfikaty: 
• EN 50178:1997; EN 62109 (2010 i 2011) – bezpieczeństwo inwerterów: 
• ISO 9001:2008 – Jakości 
• Certyfikaty NC RfG dla inwerterów, 
Parametry techniczne inwerterów: 
1. znamionowa moc czynna AC inwertera 40 kW do 45 kW 
2. ilość inwerterów 1 szt. 
3. liczba stringów w inwerterze ≥ 8 
4. sposób chłodzenia inwertera - naturalny (konwekcyjny) 
5. ochronniki przepięciowe AC i DC typ II 
6. monitoring inwerterów 
7. sprawność ważona europejska inwerterów ≥ 98,4 % 
8. całkowite zniekształcenie harmoniczne prądu ≤ 3 % 
9. zakres regulacji współczynnika mocy ≥ 0.8 ind. do ≤ 0.8 poj. 
10. nominalne napięcie wyjściowe 230/400 V 
11. stopień ochrony IP65 
12. zabezpieczenia, monitoring i ochrona: 
− ochronniki przepięciowe AC i DC typ II; 
− przed pracą wyspową; 
− monitoring błędów łańcucha PV; 
− przed zmianą polaryzacji 
13. zdalne wyłącznie lub załączenie falowników, 
14. certyfikat NC RfG nie krótszy niż do 30.04.2026 r. 
15. reakcja serwisu 24h w dni robocze, po zgłoszeniu telefonicznym 
16. gwarancja producenta na wady produkcyjne ≥ 5 lat, 
 
3.5.3. Wymagania dotyczące konstrukcji wsporczych: 
 
Dostarczone przez wykonawcę konstrukcje muszą spełniać następujące normy: 
• PN-EN 1090-1- Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych lub posiadające prawo 
do 
wprowadzenia do obrotu na podstawie Krajowej Oceny Technicznej, 
• PN-EN ISO 1461 - Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową, 
• PN-77/B-02011 – Obciążenie wiatrem 
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• PN-EN 1991 -1-1-3 Obciążenie śniegiem 
Parametry techniczne konstrukcji wsporczych: 
− konstrukcja wsporcza pod moduły: -WZ (wschód-zachód) kąt 15o podniesiony na dodat-
kowej, 
konstrukcji do wysokości murków ogniowych. 
− ochrona od korozji - powłoka ocynkowana z dodatkiem magnezu i aluminium, powlekana 
na gorąco, 
− konstrukcyjne ustawione na dachu z bez naruszania poszycia dachu dzięki obciążeniu kon-
strukcji, 
bloczkami betonowymi (bloczki należy zabezpieczyć przed nasiąkaniem wodą opadową). 
− Uwzględnione obciążenia dla: 
strefa śniegowa 3 (trzecia), 
strefa wiatrowa 1 (pierwsza) 
− gwarancja producenta na wady produkcyjne ≥ 10 lat 
 
3.5.4. Kable do połączenia stringów i przyłączenia ich do inwerterów DC: 
 
Kable DC musza spełniać poniższe normy: 
• PN-EN 50618:2015.03 "Kable i przewody elektryczne do systemów fotowoltaicznych" 
• UNE-EN 60754-2 oraz IEC 60754-2 - Niska emisja gazów korozyjnych 
• UNE-EN 61034 oraz IEC 61034 - Niska emisja gęstości dymów wydzielanych podczas spa-
lania 
UNE-EN 60332-1 oraz IEC 60332-1 - Odporność na rozprzestrzenianie płomienia 
UNE-EN 60754-1 oraz IEC 60754-1 - Właściwości bezhalogenowe 
• EN 60228 - żyła klasa 5 
Parametry techniczne oprzewodowania DC systemu fotowoltaicznego: 
− odporność na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne, 
− przekrój żyły kabla ≥ 6 mm2 – 1000 , 
− odporność na podwyższoną temperaturę pracy 
− odporność na promieniowanie UV. 
− gwarancja producenta na wady produkcyjne ≥ 3 lata, 
 
3.5.5. Szybko-złączki strony DC: 
 
Moduły fotowoltaiczne należy łączyć specjalnie do tego celu przeznaczonym kablem solar-
nym oraz złączkami systemowe do łączenia modułów fotowoltaicznych. Złączki systemowe 
powinny być zaciskane na końcówkach przewodów zgodnie z wytycznymi producenta, z od-
powiednią siłą. 
Złączka musi być przystosowana do szybkiego rozłączania serwisowego modułów PV. 
Parametry techniczne złącz oprzewodowania DC systemu fotowoltaicznego: 
− Maksymalny prąd systemu PV 30 A 
− Termiczne warunki pracy pomiędzy -40 0C – +90 0C 
− Stopień ochrony IP 65 
− gwarancja producenta na wady produkcyjne ≥ 3 lata, 
 
3.5.6. Wymagania dotyczące kabli i osprzętu AC nn, inteligentnego system zarządzania ener-
gii i monitoringu wizyjnego: 
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Dostarczony przez wykonawcę kable i osprzęt AC musi spełniać poniższe normy: 
• Norma: IEC60502-1 i PN-HD 603 S1; PN-EN 60228 - Kable elektroenergetyczne niskiego 
napięcia miedziane o izolacji i powłoce polwinitowej 
• PN-93/E-90401 oraz PN-93/E-90400; IEC 60502-1; PN-HD 603 S1; PN-EN 60228 -Kable 
elektroenergetyczne niskiego napięcia aluminiowe o izolacji i powłoce polwinitowej 
• PN-76/H-92325 - Bednarka stalowa ocynkowana i drut stalowy ocynkowany 
• Zasady układania podziemnych linii kablowych określa norma N SEP-E-004 
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
 
3.5.7. Wymagania dla urządzeń inteligentnego system zarządzania energią wykorzystującego 
technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK): 
 
Dostarczone przez wykonawcę komponenty TIK systemu fotowoltaicznego muszą spełniać 
poniższe normy: 
• PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 1: Specy-
fikacja i zapewnienie jakości. 
• PN-EN 50174-3:2005 - Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 3: Pla-
nowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków. 
Parametry techniczne TIK systemu fotowoltaicznego: 
− monitorowanie aktualnej produkcji energii, 
− monitorowanie temperatury zewnętrznej otoczenia, temperatury modułów, napromieniowa-
nia słonecznego, siły wiatru poprzez podłączenie urządzeń zewnętrznych, 
− monitorowanie zużytej energii spoza systemu i z własnej produkcji na potrzeby zasilania 
potrzeb własnych modułu wytwarzania energii, 
− monitorowanie wzrostu wydajności skumulowanej oraz jej zaplanowaną wartość, 
− generowanie raportów dotyczących stanu pracy w określonych okresach czasu, 
− monitorowanie energii oddawanej przez instalacje po stronie AC inwerterów poprzez ujęcie 
tabelaryczne i animację, 
− monitorowanie i analiza produkcji energii dla wybranego okresu (dzień, tydzień, miesiąc 
rok,razem), 
− monitorowanie i automatyczne zbieranie o maksymalnej wydajności i produkcji w wybra-
nym okresie, 
− przerzucenie nadmiaru energii na dowolne maszyny, ale przy użyciu prostych analogowych 
przekaźników (dotyczy odbiorników zasilanych tylko z instalacji np. akumulowanie energii 
na 
potrzeby własne instalacji), 
− sterowanie mocą aktywna i bierną dynamicznie, poprzez stałe nastawy, zdalnie lub 
automatycznie wg zadanych parametrow 
− współpraca wielu inwerterów rożnych marek na jednej instalacji lub po prostu w całym 
portfolio o mocy projektowanej instalacji do 1 MW co pozwala na awaryjną wymianę uszko-
dzonego inwertera innego typu niż pracujące w instalacji bez straty ilości produkowanej ener-
gii, 
− systemy komunikacji RS485, Ethernet, łączność komorkowa GSM; ZigBee lub Wi-Fi, 
− aplikacja APP (aplikacja dla telefonu lub tabletu z Androidem) umożliwia dostęp do danych 
oraz graficznych analiz poprzez Internet w dowolnym momencie i w każdym miejscu na 
Ziemi, 
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− portal monitoringu producenta umożliwiającego zarejestrowanie i bieżącą kontrolę ich pra-
cy, stanu technicznego i rozpoznawanie awarii, 
− panel umożliwiający dostęp do wszystkich istotnych informacji dotyczących instalacji 
fotowoltaicznej, takich jak produkcja energii, redukcja emisji CO2 lub efektywność instalacji 
fotowoltaicznej, 
− gwarancja producenta na wady produkcyjne ≥ 3 lata, 
 
3.5.8. Inne wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, w tym gwarancja: 
 

 Zamontowane elementy muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 roku, 
 Wykonawca udzieli gwarancji na wykonanie usługi montażu na usterki robocze ≥ 3 lat 

liczone od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, 
 Zakończenie gwarancji na przedmiot zamówienia stanowi dokument podpisany przez 

Inwestora i Wykonawcę do którego załącznikiem będzie pomiar degradacji będący sumą 
degradacji w pierwszym roku i degradacji liniowej w okresie gwarancji. 
 
3.6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA: 
 
1. Środki transportu powinny być przystosowane do przewożenia materiałów, elementów i 
urządzeń używanych do wykonania instalacji. 
2. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania elementów mikroinstalacji 
należy przestrzegać zaleceń wytwórców. 
3. Transportowane materiały zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 
przemieszczaniem się w ładowni. 
4. Elementy mikroinstalacji załadowywać i wyładowywać ostrożnie nie narażając ich na 
uderzenia, zadrapania, ubytki lub uszkodzenia powłok, osłon, obudów itp. 
5. Prace załadunkowe i wyładunkowe ciężkich materiałów i urządzeń powinny być wykony-
wane użyciu urządzeń dźwigowych. 
6. W czasie transportu i składowania końce kabli i przewodów powinny być zabezpieczone 
przed wilgocią i niekorzystnymi wpływami środowiska przez założenie na powłoki kaptur-
ków i uszczelnienie za pomocą taśmy izolacyjnej. 
7. Dostawa materiałów do mikroinstalacji powinna nastąpić po przygotowaniu zabezpieczenia 
od zewnętrznych wpływów atmosferycznych. 
8. Składowanie elementów mikroinstalacji powinno odbywać się w warunkach zapobiegają-
cych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu właściwości technicznych na skutek wpły-
wów atmosferycznych lub innych czynników. Należy zachować wymagania specjalne wyni-
kające z właściwości przechowywanych materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeń-
stwa p-poż. 
9. Przewody izolowane należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych. 
10. Przedsiębiorstwo wykonujące roboty elektroinstalacyjne powinno opracować w porozu-
mieniu z kierownikiem budowy wytyczne gospodarki magazynowej. 
11. Składowanie materiałów do przygotowania betonu: cement w workach, można przecho-
wywać do 10 dni, w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym nie dłuż-
szym niż terminu trwałości podanego przez producenta, kruszywo składać na utwardzonym i 
odwodnionym podłożu, a domieszki chemiczne należy składować w opakowaniach producen-
ta, zabezpieczone przed wilgocią. 
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3.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASTOSOWANEGO SPRZĘTU I MASZYN: 
 
1. Urządzenia transportowe, pomocnicze i ochronne stosowane przy montażu mikroinstalacji 
powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości i wytrzymałości oraz 
posiadać aktualne  dopuszczenia do użytkowania (np. Urzędu Dozoru Technicznego) jeśli są 
wymagane. 
2. Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany powinny mieć ustalone parametry technicz-
ne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z 
ich przeznaczeniem. 
3. Przy ustawionej maszynie lub urządzeniu należy na widocznym miejscu wywiesić instruk-
cję obsługi. 
4. Dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robot mogą mieć jedynie osoby 
upoważnione. Muszą one też być zabezpieczone przed możliwością uruchomienia przez oso-
by postronne. 
5. Maszyny i urządzenia stosowane przy montażu mikroinstalacji można uruchamiać dopiero 
po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i poprawności działania. 
6. Przekraczanie warunków technicznych stosowania i parametrów wykorzystania urządzeń 
określonych przez producenta jest zabronione. 
7. Sprzęt do wykonania ogrodzenia można podzielić na ręczny ( młotki, obcęgi, szpadle, wy-
ciągarki itp.), środki transportu (samochody, żurawie samochodowe i inne) i sprzęt mecha-
niczny (betoniarki, spawarki, młoty pneumatyczne wiertnice, itp.) 
 
3.8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBOT: 
 
1. Roboty winny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi pol-
skimi normami, oraz niniejszym zapytaniem ofertowym. 
2. Normy zużycia materiałów przewidują zastosowanie materiałów odpowiadających wyma-
ganiom jakościowym, określonych w polskich i branżowych normach. 
3. Nakłady pracy sprzętu uwzględniają zastosowanie pełnosprawnego sprzętu i maszyn oraz 
środków transportu technologicznego, właściwych dla danego rodzaju robot, a także wymo-
gów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
4. Nakłady są wyliczone i ustalone dla robot wykonywanych w przeciętnych warunkach, 
umożliwiających dowóz i składowanie materiałów na stanowiskach przyobiektowych. 
5. W nakładach uwzględniono całość procesów technologicznych, przy założeniu właściwej 
organizacji i technologii wykonywania robot oraz przy uwzględnieniu wszystkich czynności i 
nakładów niezbędnych do wykonania elementów lub robot. 
6. Nakłady robocizny obejmują oprócz czynności podstawowych również następujące roboty 
i czynności: 
• transport technologiczny sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi ze składowiska 
przyobiektowego do miejsca montażu. 
• dokonanie kontroli stanu jakości materiałów, 
• przemieszczanie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego, 
• wykonywanie nie wymienionych w wyszczególnieniach robót czynności pomocniczych, 
• obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej, 
• usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawcę, 
• udział brygadzisty w przeprowadzaniu wewnętrznego obmiaru i odbioru robot. 
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7. Rodzaj, typ oraz wymagania techniczne materiałów należy przyjmować z dokumentacji 
projektowej. 
8. Nakłady zużycia materiałów należy uzupełnić o nakłady na materiały pomocnicze, których 
wartość wynosi 2,5 % w stosunku do wartości materiałów podstawowych. 
 
3.9. PROBY MONTAŻOWE, BADANIA I POMIARY: 
 
1. Pomiary rezystancji izolacji instalacji należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od 
strony zasilania induktorem 500 V lub miernikiem uniwersalnym to takiego badania. 
2. Rezystancja izolacji między badaną fazą i pozostałymi fazami połączonymi z przewodem 
neutralnym lub ochronnym nie może być mniejsza od: 1 MΩ dla instalacji do 1 kV. 
3. Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. 
4. Sprawdzenie instalacji odgromowej. 
5. Z prób montażowych należy sporządzić protokół. 
6. Nakłady rzeczowe robocizny ustalono dla zakresu i warunków technicznych: 
- określonych w wytycznych przeprowadzania badań i oceny instalacji elektrycznych podczas 
odbioru końcowego obiektu budowlanego, 
- określonych w instrukcjach eksploatacji urządzeń elektrycznych, 
- określonych w Polskich Normach. 
7. Nakłady rzeczowe robocizny za "pierwszy pomiar" dla określonej grupy badań lub grupy 
urządzeń występują raz na obiekcie. 
8. Nakłady rzeczowe na sprawdzenie "obwodu elektrycznego", uwzględniają badanie i 
sprawdzenie odcinka końcowego instalacji elektrycznej, począwszy od ostatniego 
zabezpieczenia obwodu, łącznie z przyłączeniami pośrednimi w złączach do zacisków 
rozdzielni w stacji transformatorowej. 
9. Nakłady rzeczowe uwzględniają również sporządzenie protokołu z pomiaru i badań, 
zawierającego wyniki pomiaru wraz z oceną. 
 
3.10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU ORAZ KONTROLI I BADAŃ: 
 
1. Inwestor w umowie zawartej z wykonawcą robot określi szczegółowy zakres kontroli i 
badań odbiorczych. 
2. Wykonawca ma obowiązek opracować harmonogram realizacji prac. 
3. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
4. Stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury. 
6. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki podpisa-
ne zgodnie z wymogami w tym zakresie do akceptacji. 
 
3.11. Certyfikaty i deklaracje zgodności: 
 
Wykonawca może wykorzystać tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 
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 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi ST. 
 Aparaty i osprzęt muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych ba-
dań będą dostarczone przez Wykonawcę Inwestorowi. 

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

3.12. Termin związania ofertą - 30 dni.  

3.13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.   

3.14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

4. Termin wykonania zamówienia  
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć  przedmiot zamówienia w terminie:  
do dnia  15 września 2022 r.  
 
5. Warunki udziału w postępowaniu dla Wykonawcy 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
 
a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,  
 
b) posiadają zdolność techniczną i zawodową do wykonania zamówienia. 
 
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie), wykonał należycie co najmniej dwie dostawy z montażem paneli fotowoltaicznych, każda o 
wartości co najmniej 300 000 złotych brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 
i podmiotów, na rzecz których zamówienia te zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określa-
jących czy wskazane zamówienia zostały wykonane należycie. 

 
2. Zamawiający informuje, że dokona oceny wymaganych dokumentów i oświadczeń, 
potwierdzających spełnienie wymaganych warunków, w trakcie weryfikacji przedłożonych ofert.  
 

 
6. Wykaz dokumentów, jakie zobowiązani są złożyć Wykonawcy wraz z ofertą:  
 
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowo-cenowy według wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.  
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2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.  

3. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o którym mowa w punkcie 5 ust. 1 
ppkt a,b - (załącznik nr 3 wraz z referencjami). 

4. Wykonawca składa ww. dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem, podpisane przez Wykonawcę lub uprawnione do tego osoby w 
postaci skanu lub w wersji papierowej, w zależności od sposobu przekazania oferty.  

5. Pełnomocnictwo/a do podpisania oferty w przypadku, jeżeli osoba podpisująca ofertę nie 
jest osobą umocowaną na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub nie jest Wykonawcą. 
Pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do 
podpisania oferty - w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie w postaci w 
postaci skanu w zależności od sposobu przekazania oferty.  
6. Dokumenty wskazane w dziale 8 ust.12 zapytania ofertowego. 
 
7. Kryteria oceny ofert  
 
1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:  
 
 

A. Cena oferty - 80 % 
 
W kryterium "Cena oferty" poszczególne oferty otrzymają następującą liczbę punktów:  
Liczba punktów = (najniższa cena / cena badanej oferty) x 80 pkt. W tym kryterium Wykonawca może 
otrzymać maksymalnie 80 pkt.  
 

B. Termin realizacji  – 20 % 

W kryterium „Termin realizacji”( jednostką jest 1 tydzień) poszczególne oferty otrzymają następującą 
liczbę punktów: 

Liczba punktów= (najszybszy termin realizacji w tygodniach(liczba tygodni)/ termin realizacji oferty 
badanej w tygodniach (liczba tygodni)) x 20 pkt. W tym kryterium Wykonawca może otrzymać 
maksymalnie 20 pkt.  
Bieg termin realizacji w tygodniach zaczyna się z dniem podpisania umowy. 1 Tydzień = 7 dni 
kalendarzowych. 

Przewidywany termin zawarcia umowy to 15 lipca 2022 r. 

Łączna liczba punktów= A + B- max 100 pkt. 

2. Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres przedmiotu zamówienia określony w 
Zapytaniu ofertowym, a także wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w 
szczególności należny podatek VAT, oraz pozostałe.  
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3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów za 
wykonanie przedmiotu zamówienia oraz która spełnia wszystkie warunki określone w 
Zapytaniu ofertowym, w tym zawiera wszystkie wymagane dokumenty.  
4. Na całkowite wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy składa się wartość usług 
wykonywanych na rzecz Zamawiającego, wskazana w formularzu ofertowo-cenowym - 
Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.  
5. Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy 
zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.  
6. Oferty niepełne (niekompletne), z brakami w zakresie wyceny zostaną odrzucone. 
7. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości 
cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona 
cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności 
dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.  

8. Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, która zawierać będzie 
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Jeżeli zaoferowana cena będzie 
wydawać się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie budzić wątpliwości 
Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 
wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę do 
złożenia wyjaśnień co do podstaw oszacowania ceny.   
Zamawiający w każdym wypadku wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień, jeżeli 
zaoferowana przez niego cena będzie niższa o co najmniej 30% od oszacowanej wartości 
zamówienia lub od średniej wartości ofert złożonych w postępowaniu. W powołanych 
przypadkach Zamawiający wezwie Wykonawcę do szczegółowego określenia podstaw 
oszacowania oczekiwanej ceny. Wykonawca będzie zobligowany do złożenia wyjaśnień w 
terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania przez niego wezwania Zamawiającego. 
Wezwanie będzie kierowane na adres e-mail, wskazany w formularzu oferty.  
W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub 
wyjaśnienia Wykonawcy wykażą, iż zamierzał wykonać przedmiot zamówienia lub jego 
część, odwołując się do rażąco niskiej ceny, Zamawiający odrzuci ofertę. W takim przypadku, 
Wykonawca otrzyma informację o odrzuceniu jego oferty, wraz ze szczegółowym 
uzasadnieniem. 
W przypadku, gdyby oferent wezwany do określenia podstaw oszacowania ceny dokonał 
zmiany swojej oferty w aspektach podlegających ocenie na podstawie ustanowionych 
kryteriów – oferta ta zostanie odrzucona.  

8. Miejsce, termin i sposób składania oferty. 
  
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 
2. Do upływu terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę, składając 

Zamawiającemu jednoznaczne, pisemne oświadczenie. W takim przypadku oferta taka 
uznawana jest za nigdy nie złożoną. 
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3.  Oferta musi być złożona na formularzu opublikowanym przez Zamawiającego oraz 
zawierać wszystkie wymagane załączniki. 

4. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu 
muszą być parafowane przez Wykonawcę. 

5. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą 
Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub 
osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

6. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców 
występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w 
formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza 
musi zostać dołączone do oferty. 

7. Zaleca się by oferta wraz z załącznikami była sporządzona w języku polskim. 
Dopuszcza się sporządzenie oferty wraz z załącznikami w języku angielskim. 

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
9. W przypadku ofert składanych w formie pisemnej zaleca się, aby strony oferty były 

trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 
10. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub 

parafowana przez wykonawcę. 
11. Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem. 
12. Oferta musi zawierać: 

a) Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) wraz z prawidłowo 
wypełnionymi, zawierającymi wymagane dokumenty wskazane w dziale 6 
zapytania ofertowego  i podpisanymi  załącznikiem nr 3 oraz załącznikiem nr 4 do 
Zapytania ofertowego, 

Uwaga: 
– w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy 
podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających 
ofertę wspólną z następującymi oświadczeniami: 

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie działu 10 niniejszego 
zapytania, 

- oświadczenie o akceptacji wszystkich warunków zamówienia określonych w 
zapytaniu, w tym co do terminu realizacji zamówienia, 

- oświadczenie, o zawarciu w cenie wszelkich kosztów niezbędnych do wykonania 
zamówienia, 

- oświadczenie, o wzięciu pod uwagę wszelkich okoliczności, które mogą mieć wpływ 
na cenę i termin realizacji zamówienia, 

- oświadczenie, w którym Wykonawca potwierdza, że jest związany ofertą przez okres 
30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 
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b) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia lub umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać 
przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do 
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie 
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy); 

c) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia 
potwierdzona za zgodność z oryginałem) względnie do podpisania innych 
dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w 
szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 
2020 poz. 340); 

13. W przypadku składania oferty w wersji papierowej należy ją umieścić w 
kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej 
zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. Na 
kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić 
następujące oznaczenia: 
 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” 
 w Zamościu 
ul.  Peowiaków 6a 
22-400 Zamość 
 

OFERTA 
w postępowaniu ofertowym 

o udzielenie zamówienia: zakup,dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej 
 
 
Nie otwierać przed 12 lipca 2022 r. godz. 8.30. 
 

W przypadku składania oferty przez Bazę Konkurencyjności- 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, należy – zgodnie z 
wymaganiami Bazy - wprowadzić cenę oferty (brutto) oraz w formie załączników 
złożyć kopie cyfrowe (skany) wszystkich dokumentów, wymaganych dla oferty 
składanej w formie papierowej. Dokumenty składane w formie skanów muszą 
odpowiadać wymaganiom, określonym w niniejszym Zapytaniu ofertowym.  

14.       Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe oznakowanie koperty. 

15. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę muszą być podpisane przez 
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pełnomocnika. 

16. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz  
z upływem terminu składania ofert. 

17. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody 
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 

18.  Oferty należy złożyć osobiście lub przesłać listownie (decyduje data i godzina wpływu 
oferty) w zamkniętej, opieczętowanej i opisanej kopercie do siedziby Zamawiającego pod 
adresem: 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w 
Zamościu, ul. Peowiaków 6a, 22-400 Zamość, pokój 11 (sekretariat) 

lub  

złożyć za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

19. Termin składania ofert upływa: 12 lipca 2022 r. o godzinie 8:00. Oferty złożone po tak 
określonym terminie nie będą podlegały ocenie oraz nie będą zwracane Wykonawcom. 

20. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia: 12 lipca 2022 r. o godzinie 8:30. 
21. Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli nie zawiera wszystkich stron lub załączników, lub gdy 

Wykonawca nie przedstawi w ofercie lub załącznikach wszystkich wymaganych 
informacji, jak również w przypadku, gdy z oferty wynika, że Wykonawca nie spełnia 
warunków udziału w postępowaniu. 

22. Oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty muszą być podpisane przez osoby 
uprawnione do reprezentowania Wykonawcę, a podpisy muszą umożliwić identyfikację 
tożsamości osób je składających tj. podpis powinien być złożony wraz z imienną 
pieczątką lub podpis powinien być czytelny z podaniem imienia i nazwiska. 

23. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie - niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

9. Warunki płatności  
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest ryczałtowe.  
2. Warunki płatności zostały określone w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do 
Zapytania ofertowego.  
10. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

1. Zamawiający wykluczy Wykonawców, w przypadku wyboru których mogłoby dojść do 
wystąpienia konfliktu interesów.  

2. Przez pojęcie konfliktu interesów rozumie się każdą sytuację, w której Zamawiający lub 
pracownicy Zamawiającego działający w jego imieniu, którzy są zaangażowani w 
prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia lub mogą wpływać na wynik tej 
procedury, mają – bezpośrednio lub pośrednio – finansowy, gospodarczy lub inny interes 
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osobisty, który może być postrzegany jako zagrażający ich bezstronności i niezależności 
w kontekście procedury udzielania zamówień. 

Sposób oceny spełniania braku podstaw wykluczenia: 

Weryfikacja nastąpi w oparciu o szczegółową analizę oświadczenia Wykonawcy  
o braku konfliktu interesów – które należy złożyć w Załączniku Nr 4 do Zapytania 
ofertowego. 

3. Zamawiający wykluczy oferty złożone przez podmioty powiązane 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 
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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Sposób oceny spełniania braku podstaw wykluczenia: 

Weryfikacja nastąpi w oparciu o szczegółową analizę oświadczenia Wykonawcy o braku ww. 
powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – które należy złożyć w 
Załączniku Nr 4 do Zapytania ofertowego.  

4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy są winni błędnego 
przedstawienia informacji wymaganych przez Zamawiającego, stanowiących warunek 
udziału w procedurze udzielenia zamówienia lub nie dostarczyli tych informacji. W 
przypadku ustalenia przez Zamawiającego, że Wykonawca złożył w ofercie lub 
załącznikach nieprawdziwe lub niepełne informacje lub oświadczenia, celem otrzymania 
zamówienia, jego oferta zostanie wykluczona. 
 

5. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, jeżeli znajdują się oni w jednej 
lub kilku następujących sytuacji:  

1) są w stanie upadłości lub likwidacji, mają prowadzone sprawy przed sądem, zawarli 
układ z wierzycielami, zawiesili działalność gospodarczą, są przedmiotem 
postępowania w tych sprawach lub znajdują się w analogicznej sytuacji wynikającej z 
podobnej procedury przewidziane w ustawodawstwie lub przepisach krajowych;  

2) oni lub osoby posiadające uprawnienia do reprezentowania, podejmowania decyzji lub 
kontroli nad nimi zostali skazani za przestępstwo dotyczące ich działalności zawodowej 
prawomocnym wyrokiem właściwego organu państwa;  
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3) są winni poważnego wykroczenia zawodowego udowodnionego wszelkimi środkami, 
które Beneficjent może uzasadnić, w tym decyzjami EBI oraz organizacji 
międzynarodowych;  

4) nie przestrzegają swoich zobowiązań dotyczących opłacania składek na ubezpieczenie 
społeczne lub płacenia podatków zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym mają 
siedzibę lub z przepisami kraju beneficjenta lub kraju, w którym umowa ma być 
wykonana;  

5) oni lub osoby posiadające uprawnienia do reprezentowania, podejmowania decyzji lub 
kontroli nad nimi, zostali skazani prawomocnym wyrokiem za oszustwo, korupcję, 
udział w organizacji przestępczej, pranie brudnych pieniędzy lub inną nielegalną 
działalność, jeżeli taka nielegalna działalność jest szkodliwa dla interesów finansowych 
Unii;  

6) podlegają karze administracyjnej (wyjaśnienie: Instytucja zamawiająca może nałożyć 
kary administracyjne i / lub finansowe na: 1) wykonawców, kandydatów lub oferentów 
w przypadkach, o których mowa w § 5 lit. b) Załącznika 10 do Podręcznika – „Ogólne 
zasady udzielania zamówień przez beneficjentów w ramach projektów Programu 
Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-202”; 2) 
wykonawców, którzy zostali uznani za dopuszczających się poważnych naruszeń 
swoich zobowiązań wynikających z umów objętych budżetem. Jednak we wszystkich 
przypadkach instytucja zamawiająca najpierw daje zainteresowanej osobie możliwość 
przedstawienia swoich uwag.) 

Sposób oceny warunku: 

Weryfikacja nastąpi w oparciu o szczegółową analizę oświadczenia Wykonawcy o 
braku wystąpienia podstaw wykluczenia – które należy złożyć w Załączniku Nr 4 
do Zapytania ofertowego.  

Uwaga: postanowienia ust. 5 pkt. 1) do 4) nie mają zastosowania w przypadku zakupu 
dostaw na szczególnie korzystnych warunkach od dostawcy, który ostatecznie rozwiązuje 
swoją działalność gospodarczą lub od syndyków masy upadłościowej lub likwidatorów, w 
drodze porozumienia z wierzycielami lub poprzez podobną procedurę na mocy przepisów 
prawa.  
Postanowienia ust. 5 pkt. 2) i 5) nie mają zastosowania w przypadku, gdy Wykonawcy mogą 
wykazać, że podjęto odpowiednie środki przeciwko osobom mającym prawo do reprezentacji, 
podejmowania decyzji lub kontroli nad nimi, którzy podlegają orzeczeniu, o którym mowa w 
ustępie 5 ust. 2 pkt. 2) lub 5). 

W takim przypadku, wraz z ofertą Wykonawca ma obowiązek złożyć dokumenty 
potwierdzające, że podjęto odpowiednie środki przeciwko osobom mającym prawo do 
reprezentacji, podejmowania decyzji lub kontroli nad nimi, którzy podlegają orzeczeniu, o 
którym mowa w ustępie 5 ust. 2 pkt. 2) lub 5). 

 
11. Wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia 



 
 

18 
 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia odpowiadają solidarnie za 
wykonanie przedmiotu zamówienia. 

Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jak oferta Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

2. W każdym przypadku, gdy zapytanie ofertowe odwołuje się do pojęcia „Wykonawca”, 
postanowienia te stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego.  

Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność 
z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z powodu przesłanek 
określonych w 10 niniejszego zapytania. 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
warunek dotyczący sytuacji technicznej określony w pkt. 5 ust. 1 ppkt b zapytania - 
musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców albo Wykonawcy łącznie,  

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składane są 
w taki sposób, aby wynikało, że łącznie są spełniane przez wszystkich Wykonawców. 

7. Jeżeli oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
Zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający żąda, by przed zawarciem umowy w 
sprawie zamówienia publicznego Wykonawcy złożyli Zamawiającemu umowę 
regulującą współpracę tych Wykonawców. Umowa ta musi odpowiadać wymaganiom 
określonym w zapytaniu ofertowym oraz potwierdzać solidarną odpowiedzialność 
Wykonawców za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz 
postanowień Umowy z Wykonawcą. 

 
12. Korzystanie z podwykonawców. 
 

1. W przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, Zamawiający żąda 
wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 
Wskazanie niniejsze nastąpi w formularzu oferty. 
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2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 
kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia – z zastrzeżeniem, 
że podwykonawca ma obowiązek skierowania do wykonania zamówienia osobę lub 
osoby spełniające wymagania, ustanowione w niniejszym Zapytaniu. 

3. Wykonawca będzie zawiadamiał Zamawiającego podczas wykonywania zamówienia 
o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców. Zgłoszenie nowych 
podwykonawców na etapie realizacji umowy wymaga zgody Zamawiającego. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w dziale 5 zapytania ofertowego, 
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

 
13. Opis sposobu udzielania wyjaśnień i zmian treści zapytania 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zmawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 
Zaproszenia do składania ofert (Zapytania ofertowego) nie później niż na 3 dni przed 
upływem terminu składania ofert.  

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zaproszenia 
do składania ofert, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o 
wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zaproszenia do składania ofert zostanie 
opublikowana w miejscach publikacji Zaproszenia.  

3. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 3 dni przed 
upływem terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 
wykonawcom,  bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką informację w 
miejscach publikacji zapytania. Oferenci nie otrzymają odpowiedzi na pytania złożone 
później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert. 

4. Jeżeli w wyniku zmiany treści Zaproszenia do składania ofert jest niezbędny 
dodatkowy czas na wprowadzenia zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin 
składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano Zaproszenia do 
składania ofert oraz zamieści taką informację w miejscach publikacji zaproszenia. 

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Zaproszenia do składania ofert a treścią 
udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji 
zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego.  
 

14. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami 

1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja (wszelkie 
zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje) między Zamawiającym a 
Wykonawcami odbywają się za pośrednictwem operatora wyznaczonego (Poczta 
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Polska), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub kuriera lub przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy w dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane  
w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego 
potwierdzenia faktu ich otrzymania.  

3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, 
zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na adres e-
mail, podany przez Wykonawcę, została mu doręczona w sposób umożliwiający 
zapoznanie się z jej treścią. 

4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w 
Zamościu, ul. Peowiaków 6 a, 22-400 Zamość 
Adres poczty elektronicznej: biuro@spdn.pl lub poprzez Bazę Konkurencyjności 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  
W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni 
posługiwać się tytułem postępowania. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z 
Wykonawcami jest: Pani Magdalena Poliwczak (e-mail: 
magdapliwczak@gmail.coml), od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00 z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 
6. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy 

odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania.  
 
15. Klauzula Antykorupcyjna 

Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w 
celu uniknięcia praktyk korupcyjnych w trakcie procedury wyboru wykonawcy i podczas 
realizacji zamówienia. Na potrzeby niniejszej klauzuli za "praktyki korupcyjne" uważa się 
oferowanie łapówki, upominków, gratyfikacji lub prowizji dla jakiejkolwiek osoby jako 
zachęty lub nagrody za wykonanie lub powstrzymanie się od jakichkolwiek czynności 
związanych z udzieleniem zamówienia lub wykonaniem umowy już zawartej z instytucją 
zamawiającą. 

Zamawiający zobowiązuje się, że jej personel nie będzie żądał ani akceptował, osobiście lub 
za pośrednictwem członków rodziny, żadnych łapówek, upominków, gratyfikacji lub prowizji 
związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia. Zamawiający wykluczy 
z postępowania o zamówienie wszystkie znane podejrzane osoby.  

Wykonawca i, jeśli dotyczy, jego podwykonawcy i partnerzy realizujący wspólne 
przedsięwzięcia, zobowiązują się podczas swojego uczestnictwa w procedurze przetargowej i 
podczas realizacji zamówienia do przestrzegania następujących zasad stanowiących, że: 
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 nie zapłacili i nie będą oferować ani płacić łapówek, upominków, gratyfikacji lub 
prowizji w celu otrzymania lub zachowania zlecenia; 

 nie byli i nie będą w zmowie z innymi oferentami, aby w jakikolwiek sposób 
sfałszować lub wpłynąć na proces przetargowy; 

 ujawnią instytucji zamawiającej i audytorom wybranym przez instytucję zamawiającą 
wszelkie płatności dokonane w związku z udzieleniem danego zamówienia każdemu 
(w tym agentom, brokerom lub innym pośrednikom). Dotyczy to płatności 
dokonywanych bezpośrednio, a także za pośrednictwem członków rodziny lub innych 
stron trzecich. 

Jeżeli oferent przed otrzymaniem zamówienia lub w trakcie realizacji umowy dopuści się 
naruszenia zasad dotyczących klauzuli antykorupcyjnej, Zamawiający ma prawo do 
wykluczenia oferenta z postępowania. 

Oferent akceptuje, że naruszenie klauzuli antykorupcyjnej może spowodować unieważnienie 
postępowania lub przedterminowe wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania podejrzanych naruszeń lub 
antykonkurencyjnych zachowań Wykonawcy właściwemu organowi regulacyjnemu oraz 
dostarczenia mu wszelkich istotnych informacji. 

Umawiające się strony powinny mieć na uwadze, że sankcje ustalone w wyniku naruszenia 
klauzuli antykorupcyjnej nie wykluczają, nie zastępują ani nie zmieniają w żaden sposób 
sankcji karnych, cywilnych, dyscyplinarnych lub administracyjnych ustanowionych przez 
prawo. 
 
16. Istotne postanowienia umowne 

1. Zamawiający wskazuje, że umowa zostanie zawarta w oparciu o wzór umowy   
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 
 

2. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy 
zgodnie z § 8 pkt 4, § 16 pkt 2-4  „Ogólnych zasad udzielania zamówień przez 
beneficjentów w ramach projektów Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-
BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020” stanowiących załącznik nr 10 do Podręcznika 
Programu cześć I oraz w § 10 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 2 do 
niniejszego zapytania ofertowego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy w sytuacji 
wycofania się z realizacji projektu a także w przypadku zaistnienia okoliczności 
nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania, np. braku 
środków na realizację zamówienia. 

 
17. Pozostałe informacje 
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1. Wyniki postępowania zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego  
www.spdn.pl oraz w Bazie Konkurencyjności 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania 
przyczyny. 
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, 
Zamawiający zaprosi do podpisania umowy Wykonawcę, którego oferta otrzymała kolejno 
najwyższą ocenę.  
4. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, nie podlegają zwrotowi przez 
Zamawiającego. 
5. Zamawiający nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
18. Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane 
Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;  

2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego; 

3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania; 

4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane zgodnie z przepisami o ochronie 
danych osobowych  

5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących 
służy realizacji procesu wyłonienia wykonawcy na wskazane zadanie w związku z 
realizacją umowy o dofinansowanie projektu pn. „The Borderland of Equal Chances”;   

6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7) Wykonawca posiada: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących 

Wykonawcy; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich 

zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Wytycznymi 
horyzontalnymi oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników; 
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− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 
art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

8) Wykonawcy nie przysługuje: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy 
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 
Załączniki do zapytania ofertowego stanowiące jego integralną część:  
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowo-cenowy.  
2. Załącznik nr 2 - Projekt umowy.  
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
4. Załącznik nr 4- Oświadczenie o braku konfliktu interesów, powiązań osobowych 
 lub kapitałowych z Zamawiającym oraz występowania pozostałych podstaw wykluczenia. 
 

Zamawiający:   

Data i podpis osób występujących w imieniu Zamawiającego 

04.07.2022 r. Zamość 
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