
 
Zapytanie ofertowe nr 1/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku 

na wyłonienie wykonawcy na dostawę, montaż urządzeń i wyposażenia wchodzącego w 
skład instalacji fotowoltaicznej, przyłączenie do stacji SN i uruchomienie instalacji 
fotowoltaicznej wraz z usługą serwisu w okresie gwarancji. Instalacja ma zostać 
zamontowana na dachu hali zlokalizowanej przy ul. Nehringa 73 w Szczecinie, dz. nr 4/16. 

I. . NAZWA, ADRES I DANE TELEADRESOWE BENEFICJENTA 
HULLKON Tomasz Szczepanik  
ul. Światowida 9 
71-726 Szczecin 
NIP 851-163-63-41  
e-mail: hullkon@wp.pl 
Tel: 091 421 50 08 

II. Kod CPV (wspólny słownik zamówień) 
09331200-0: Słoneczne moduły fotoelektryczne 
09332000-5 : Instalacje słoneczne 
45000000-7 - Roboty budowlane 
45231000-5 : Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych 
45311000-0 : Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  
45261215-4 : Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zapytanie bezpośrednio związane jest z realizacją projektu pn. „Hala Nehringa – 
Fotowoltaika, planowana do zabudowy na dachu hali zlokalizowanej przy ul. Nehringa 73 w 
Szczecinie, dz. Nr 4/16” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś 
priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.10 Zwiększanie wykorzystywania 
odnawialnych źródeł poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej 

Zamówienie składa się z następujących etapów: 
a) Przygotowanie dachów pod instalacje fotowoltaiczną, 
b) dostawa, montaż urządzeń i wyposażenia wchodzącego w skład instalacji 
fotowoltaicznej, przyłączenie do stacji SN i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej 
wraz z usługą serwisu w okresie gwarancji. 
c) Wykonanie w imieniu zamawiającego przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. 

Podstawowe parametry techniczne głównych komponentów instalacji: 
a. Moduły fotowoltaiczne: Instalowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe. 

Instalacja powinna składać się min. z 360 modułów fotowoltaicznych w technologii 
bezramowej, szkło/szkło o mocy 280 W i sprawności min. 17%. Moduły muszą 
posiadać certyfikaty zgodności z normami: IEC (EN) 61215, IEC (EN) 61730 i IEC (EN) 
62804, zgodne z CE (Conformité Européenne).Moduły powinny posiadać gwarancję 
producenta min. 15 lat i gwarancję wydajności mocy producenta 30 lat min. 80% 
mocy znamionowej. 

Minimalne parametry: 
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b. Falowniki - Instalowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Inwertery, 
sztuk 3, powinny być przystosowane do pracy z siecią.  Inwerter powinien 
mieć możliwość monitorowania wyprodukowanej energii z instalacji. 
Falowniki powinny posiadać gwarancję min. 5 lat.  

Minimalne parametry: 

c. Konstrukcja montażowa Ułożenie oraz pochylenie paneli na dachu powinno być 
zgodne z projektem. Materiał konstrukcyjny systemu montażowego: stal 

Moc znamionowa Pmpp [W] 280

Napięcie znamionowe Umpp [V] 31,2

Prąd znamionowy Impp [A] 8,97

Napięcie przy otwartym obwodzie Uoc [V] 39,2

Prąd zwarcia Isc [A] 9,67

Liczba ogniw max. 60

Współczynnik temperaturowy Isc [%/K] 0,05

Współczynnik temperaturowy Uoc [%/K] -0,29

Współczynnik temperaturowy 
Pmpp [%/K] -0,4

Sprawność % 17

Wejście DC

Moc instalacji PV 39kW

Zakres napięć MPP 340V – 800V

Napięcie rozruchowe 250V

Maksymalne napięcie wejściowe 1000V

Maksymalny prąd wejściowy 3x34A

Ilość wejść MPP 3

Moc maksymalna na tracker 20,0kW

Liczba stringów Opcja XL -3x4

Wyjście AC

Moc wyjściowa 33,3kW

Napięcie sieci 400/230V

Prąd wyjściowy 3x48,3A

Częstotliwość wyjściowa 50/60Hz

Sprawność 97,80%



ocynkowana i aluminium. Obciążenie musi być zgodne z normami europejskimi, 
odpowiednie do lokalnych warunków. 

d. Ochrona przeciwporażeniowa, przepięciowa – zgodnie z projektem budowlanym. 

e. Instalacja wyprowadzenia mocy oraz przyłączenie do stacji 
średniego napięcia – zgodnie z projektem budowlanym. 

➢ Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie budowlanego projektu 
wykonawczego, warunków przyłączenia, pozwolenia na budowę oraz zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. Dokumentacja projektowa jest 
załącznikiem do niniejszego zapytania. 
➢ Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w 
stosunku do wskazanych w dokumentacji technicznej pod warunkiem, że spełniają te 
same założenia technologiczne oraz zagwarantują one uzyskanie parametrów nie 
gorszych od założonych w projekcie i gwarancji na uzyskanie nie gorszych standardów 
emisyjnych. 
➢ Elementy wchodzące w skład instalacji fotowoltaicznej muszą być fabrycznie nowe 
oraz muszą posiadać instrukcję w języku polskim oraz wszelkie certyfikaty i inne 
dokumenty dopuszczające sprzęt do użytku. 
➢ Cena wskazana w ofercie powinna być wyrażona w PLN liczonych do dwóch miejsc 
po przecinku i musi obejmować wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją 
zamówienia, łącznie z obowiązującym podatkiem VAT. Rozliczenia między 
Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w PLN. 
➢ Zamawiający w celu oceny, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia, może zażądać od każdego wykonawcy udzielenia w terminie 7 
dni kalendarzowych szczegółowych wyjaśnień dotyczących zakresu oferty mającej 
wpływ na wysokość oferowanej ceny. W przypadku nie przedstawienia na wniosek 
Zamawiającego wyjaśnień, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Prace budowlane, mają być wykonane w terminie do 120 dni od daty podpisania umowy, 
nie później jak do 30.11.2017. Za termin wykonania zamówienie uznaje się dzień 
przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej potwierdzony protokołem operatora 
sieci dystrybucyjnej. 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY ICH SPEŁNIANIA: 

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy łącznie spełniają następujące 
warunki udziału w zamówieniu: 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie stawia 
szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza 
spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.  

2. Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Warunek wiedzy i 
doświadczenia będzie potwierdzony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 
3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 5 zamówień 
polegających na budowie instalacji fotowoltaicznej dachowej o łącznej  mocy min 
100kW wraz z podaniem rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z 



załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dane zamówienie zostało wykonane 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia 
warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia/nie spełnia na podstawie 
oświadczenia złożonego przez Wykonawcę oraz przedłożonych przez Wykonawcę 
dokumentów (np. poświadczeń, protokołów odbioru). 

3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący 
osób zdolnych do wykonywania zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje, co najmniej 
dwoma osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadające 
kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne dla wykonania zamówienia, tj. 
posiadają ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych 
źródeł energii (zgodne art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) lub 
ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją 
urządzeń, instalacji i sieci lub uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Ocena 
spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia nie spełnia na podstawie 
oświadczenia złożonego przez wykonawcę. 

4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe 
wykonanie zamówienia w terminie realizacji wg umowy. Ocena spełnienia warunku 
zostanie dokonana wg formuły: spełnia/ nie spełnia na podstawie oświadczenia 
złożonego przez wykonawcę oraz złożenia wraz z ofertą dokumentów wymaganych 
przez Zamawiającego, dotyczące: 

1)  Zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument 
potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności  wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu, 

2) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składem na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 

3)  Dysponują polisą potwierdzającą posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzenia działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia i 
zgodnej z kodem PKD, co najmniej na kwotę 300.000,00 zł. Ocena spełnienia 
warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia-nie spełnia na podstawie polisy 
przedstawionej przez wykonawcę. 

5. Warunkiem obligatoryjnym udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań i 
technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia uwzględnionych w ogłoszeniu oraz 
projekcie budowlanym. Zamawiający wymaga, aby w złożonej ofercie zostały 
uwzględnione informacje dotyczące modelu i producenta falowników, modułów 



fotowoltaicznych, urządzeń ochrony przepięciowej, przeciwporażeniowej oraz 
urządzeń wyprowadzenia mocy, w tym kart katalogowych z parametrami 
technicznymi. Dodatkowo Zamawiający wymaga przedstawienia kosztorysu z 
podziałem na dostawy i prace związane z instalacją fotowoltaiczną oraz dostawy i 
prace dotyczące przyłączenia instalacji do stacji SN. Powyższe służy weryfikacji i 
ocenie przez Zamawiającego minimalnych parametrów technicznych oferowanych 
urządzeń. 

6. Wymagane usługi serwisowe, uwzględniające przeglądy, konserwacje i naprawy 
urządzeń w okresie gwarancji będą wykonywane na koszt Wykonawcy, co oznacza w 
szczególności, że materiały i części zamienne, zastosowane do napraw, przeglądów 
stanu technicznego, konserwacji, regulacji oraz praca i dojazd zespołu serwisowego w 
okresie gwarancyjnym – będą na koszt Wykonawcy, niezależnie od tego, czy części 
zamienne i materiały eksploatacyjne wymienione podczas napraw / przeglądów / 
konserwacji / regulacji podlegały tej wymianie na podstawie wymagań określonych w 
dokumentacji urządzenia, czy z powodu zużycia lub awarii. 

 
VI. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA (w odniesieniu do podmiotów 

powiązanych). 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi 
powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym Oferent 
zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia o braku powiązań 
kapitałowych lub osobowych, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. 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, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej 
do drugiego stopnia lub w  
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

VII. WARUNKI ZMIANY UMOWY 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty w wyniku zmiany umowy o dofinansowanie oraz w przypadku 
nieprzewidzianych zdarzeń w momencie dokonywania wyboru oferty, a w szczególności 
nieprzewidzianych zdarzeń losowych. 

VIII. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

1. jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego. 



2. zostanie złożona po terminie składania ofert. 
3. nie będzie kompletna. 
4. nie będzie spełniać wymogów stawianych w zapytaniu ofertowym oraz 

dokumentacji technicznej. 

IX. UNIEWAŻENIENIE POSTĘPOWANIA 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym etapie 
bez podania przyczyny a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 

X. WYNAGRODZENIE 

Za wykonanie przedmiotu zamówienia strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto. 
Zamawiający dopuszcza wystawienie faktur częściowych, płatnych przelewem na konto 
Wykonawcy, w ciągu 14 dni od daty otrzymania danej faktury przez Zamawiającego. 
 

XI. KRYTERIA OCENY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI 

1.  Kryteria oceny ofert  
Informacja o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do 
poszczególnych kryteriów oceny : 
Planowana metodologia oceny ofert w oparciu o kryteria wyboru: 

2. Sposób oceny ofert  
Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający 
dokona oceny ofert w zakresie kryteriów, o których mowa w pkt 1. W tym celu 
przeprowadzona zostanie ocena każdej oferty. Zamawiający dokona weryfikacji oraz 
przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy Łączną ocenę 
punktową oferty (PKT) według następującego wzoru:  
Wzór na obliczenie liczby punktów oceny oferty (LP): 
LP= CN + CR + OG 

Zasady przypisania (obliczenia) odpowiedniej wartości punktowej dla poszczególnych 
kryteriów oceny ofert przedstawione zostały w pkt 3. Zamawiający udzieli zamówienia 
publicznego temu Wykonawcy, którego oferta nie zostanie odrzucona i otrzyma największą 
łączną liczbę punktów.  
Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku lub z 
większą dokładnością umożliwiającą wybór najkorzystniejszej oferty.  
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
uzyskała tą samą ocenę punktową, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z 
niższą ceną. 

3. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie poszczególnych kryterium oceny 
oferty 

Lp. Kryterium Liczba punktów (waga)

1. Kryterium 1 CENA (CN) 80

2. Kryterium 2 CZAS REAKCJI                   (CR) 10

3. Kryterium 3 OKRES GWARANCJI         (OG) 10

Razem 100



3.1.Zamawiający obliczy liczbę punktów za Cenę wyłącznie dla ofert 
nieodrzuconych, W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (80) otrzyma 
oferta zawierająca najniższą cenę PLN netto, a każda następna odpowiednio 
zgodnie ze wzorem: 

CN= (minimalna zaoferowana cena netto (zł)/ zaoferowana Cena netto (zł))*80% *100 

3.2.Zamawiający obliczy liczbę punktów za CZAS REAKCJI wyłącznie dla ofert 
nieodrzuconych. W kryterium „CR” najwyższą liczbę punktów (10)otrzyma 
oferta określająca najkrótszy okres Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji 
rozumianego jako czas na usunięcie awarii i uruchomienie instalacji od 
momentu zgłoszenia awarii  

Opis sposobu przyznawania punktacji 
1. Czas reakcji serwisu od powiadomienia o awarii poniżej 120 godzin – 1 pkt 
2.  Czas reakcji serwisu od powiadomienia o awarii poniżej 80 godzin – 3 pkt  
3. Czas reakcji serwisu od powiadomienia o awarii poniżej 40 godzin – 7 pkt  
4. Czas reakcji serwisu od powiadomienia o awarii poniżej 10 godzin – 10 pkt 

3.3.Zamawiający obliczy liczbę punktów za OKRES GWARANCJI wyłącznie dla ofert 
nieodrzuconych. W kryterium „OG” najwyższą liczbę punktów (10) otrzyma 
oferta określająca najdłuższy okres gwarancji wykonania usługi budowlanej 
(zlecenia)  

Opis sposobu przyznawania punktacji 
1. Okres gwarancji wykonania zlecenia 2 lata – 1 pkt 
2. Okres gwarancji wykonania zlecenia 3 lata – 3 pkt 
3. Okres gwarancji wykonania zlecenia 4 lata – 7 pkt  
4. Okres gwarancji wykonania zlecenia 5 lat – 10 pkt 

XII. Termin związania ofertą 
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może 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.  

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca nie może składać oferty na 
to zamówienie jako Wykonawca indywidualny i jednocześnie jako Wykonawca 
ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi Wykonawcami.  

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim 
przypadku Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika (zwanego dalej 
„Pełnomocnikiem”), który będzie miał umocowanie do reprezentowania ich w 
niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z 
ofertą. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oferta Wykonawców, którzy będą 
ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, 
aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 



3. Wykonawca powinien sporządzić ofertę na Formularzu załączonym do niniejszego 
zapytania wraz z załącznikami, dokumentacją katalogową oferowanych rozwiązań a 
także kosztorysem cenowym uwzględniającym podział na dostawy i prace związane 
z instalacją fotowoltaiczną oraz dostawy i prace dotyczące przyłączenia instalacji 
do stacji SN. 

4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze 
handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji Wykonawcy. 
Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to 
pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do 
podpisania oferty. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika z załączonych dokumentów 
rejestracyjnych Wykonawca zobowiązany jest załączyć pełnomocnictwo dla osoby 
lub osób upoważnionych do podpisania oferty (do oryginału oferty należy załączyć 
oryginał pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione lub kopię 
pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza). 

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
6. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności 

określonych w opisie przedmiotu zamówienia oraz zawierać wszelkie koszty 
związane z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach 
określonych w ofercie Wykonawcy. 

7. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy 
dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż polski winien 
być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez 
Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją 
wiążącą. 

8. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do 
zapytania ofertowego wchodzących w skład oferty mogą być dokonane 
komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 

9. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno 
ponumerowane. 

10. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były parafowane przez osobę / 
osoby podpisujące ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny 
Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

11. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 
wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę / osoby 
podpisujące ofertę. 

12. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów dołączonych 
do oferty musi być potwierdzona przez osobę / osoby podpisujące ofertę, zgodnie z 
treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego 
do oferty pełnomocnictwa. 

13. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować 
odrzuceniem oferty. 

XIV. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY 

1. Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w terminie do dnia 10 lipca 2017 r. do 
godz. 12.00 

2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kuriera bądź 
dostarczona osobiście na adres: Hullkon Tomasz Szczepanik, ul. Światowida 9, 
Szczecin 71-726 w terminie do dnia 10 lipca 2017 roku do godz 12.00 

3. Wszelkie zapytania należy kierować wyłącznie w formie pisemnej drogą e-mail na 
adres: hullkon@wp.pl . Odpowiedzi zostaną udzielone drogą e-mail. 

XV. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY 

https://nowy.tlen.pl/d/


Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy, dokumentacja katalogowa oferowanego 
rozwiązania wraz z kosztorysem cenowym uwzględniającym podział na dostawy i 
prace związane z instalacją fotowoltaiczną oraz dostawy i prace dotyczące 
przyłączenia instalacji do stacji średniego napięcia.; 

Załącznik nr 2 - Wykaz wykonanych robót budowlanych wraz 
załącznikami; Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań 
osobowych i kapitałowych; 
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o udzielenie 
gwarancji; Załącznik nr 5 - Oświadczenie o 
posiadaniu uprawnień; Załącznik nr 6 - 
Oświadczenie o spełnieniu wymogów; Załącznik 
nr 7 - Wykaz osób 
Załącznik nr 8 – Warunki przyłączenia 
Załącznik nr 9 – Pozwolenie na budowę 
Załącznik nr 10 – Projekt techniczny


