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Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

                                                                             

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: 

 
Dostawę i montaż kompletnej instalacji PV na obiekcie 
gastronomicznym przy ul. Damrota 35 w Tychach wraz  

z niezbędną dokumentacją i zabezpieczeniami  
 

dla zadania p.n. 

„Modernizacja budynku restauracji na tyskim Starym Mieście  

wraz z zakupem wyposażenia celem podniesienia konkurencyjności  
i poszerzenia oferty firmy o bistro”, 

 

 
realizowanego w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  

Priorytet III. Konkurencyjność MŚP 

Działanie 3.2. Innowacje w MŚP 

Numer naboru RPSL.03.02.00-IP.01-24-028/21 

 
 
 
 

1. Przedmiot zamówienia 

 

P.G..U. Polonez S.C. Zawadzki Leszek, Leńczowska Krystyna, Jawor – Zawadzka Magdalena 

(jako Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie poniższego zakresu prac 

instalacyjno-montażowych, na obiekcie przy ul. Damrota 35 w Tychach. 

 

Charakterystyka techniczna przedmiotu zamówienia:  

 

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kWp.  

Instalacja zostanie zainstalowana na dachu skośnym o ekspozycji południowej budynku przy ul. 

Damrota 35 w Tychach. Pokrycie dachu to blacha trapezowa, oraz papa.  

Stan techniczny dachu - dobry. Nośność - zachowana.  

Instalacja będzie się składać z modułów fotowoltaicznych o mocy 400 Wp monokrystalicznych, 

typ half-cut, shingle lub równoważne oraz mikroinwerterów lub inwertera centralnego z 

optymalizatorami mocy (inwerter centralny lub technologia mikroinwerterowa traktowane są 

równoważnie).  

Moc znamionowa mikroinwerterów lub inwertera centralnego musi być dostosowana do mocy 

modułów fotowoltaicznych PV. 

Instalacja będzie przez Wykonawcę zabezpieczona zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym oraz 

nadprądowym, a konstrukcja zostanie przez Wykonawcę uziemiona.  

Wykonawca zgłosi instalację do OSD / sprzedawcy oraz wykona dokumentację do zgłoszenia 

instalacji w PSP, zgodnie z wymogami prawnymi. 

 

Uwaga: rozwiązaniem dopuszczalnym / technicznie równoważnym jest zaoferowanie inwertera 

centralnego, jak i dobranych stosownie do mocy modułów mikroinwerterów.  
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Wymogi techniczne: 

 

Moduły fotowoltaiczne o mocy 400 Wp. - 25 szt. 

Minimalna sprawność modułu: 20,3%  

Minimalna sprawność modułu po 25 latach – 80% i więcej 

Konstrukcja dachowa – oparta o śruby typu dwugwint i profile aluminiowe 

Okablowanie - kpl.  

  

Wymogi dotyczące falownika / mikroinwertera: 

Mikroinwertery: 

Minimalna sprawność - 93,5% 

Minimalna sprawność MPPT – 95,5% 

Lub 

Inwerter centralny (stringowy) wraz z optymalizatorami mocy 

Minimalna sprawność inwertera - 93,5% 

Minimalna sprawność MPPT – 95,5% 

  

Zabezpieczenia: skrzynka z zabezpieczeniami: nadprądowym oraz zabezpieczeniem 

przeciwprzepięciowym.  

Uziemienie.  

Zgłoszenie instalacji w OSD / dystrybutora do 31.03.2022 r. 

Przygotowanie dokumentacji do zgłoszenia instalacji w PSP. 

 

 

2. Wspólna oferta i podwykonawstwo  

 

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji części zadania podwykonawcom. 

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (o ile są znani na 

etapie składania ofert). Informację tą Wykonawca sporządza na formularzu ofertowym.  

 

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy o wykonanie robót budowlanych. Dokument, 

w którym ustanowiono pełnomocnika należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

 

3. Wadium i okres związania ofertą. 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w postępowaniu.  

Okres związania ofertą – 30 dni.  

 

4. Wymagania stawiane wykonawcom 

 

- oferta musi odpowiadać treści określonym w niniejszym zapytaniu i być złożona w języku 

polskim albo zwierać stosowne tłumaczenie 

- jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę 

- aby była ważna, oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji 

Wykonawcy.  

W przypadku podpisu elektronicznego dopuszcza się podpisanie pliku lub paczki spakowanych 

plików. 

Zmiany w treści oferty winny być zaparafowane i datowane 

- Wykonawcy powinni posiadać wiedzę i doświadczenie gwarantujące prawidłowe wdrożenie 

przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem i złożą w tej sprawie stosowne oświadczenia w 

formularzu ofertowym 

- Wykonawca złoży w formularzu ofertowym oświadczenie, iż nie podlega wykluczeniu z 

postępowania. 
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Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich informacji, jakie mogą być konieczne do 

przygotowania oferty i podpisania umowy. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych. 

 

5. Inne informacje dotyczące ofertowania 

Oferent ma prawo zadawać pytania celem lepszego zrozumienia istoty zlecenia dzieła.  

Pytania można kierować nie później niż 3 dni przed składaniem ofert.  

Zamawiający ma do 2 dni na opublikowanie odpowiedzi.  

Zamawiający zobowiązuje się do publikacji pytań i odpowiedzi poprzez ich wysłanie mailem do 

wszystkich oferentów w zwartej formie i przy zanonimizowaniu ich autorów oraz zawieszenia ich 

na stronie internetowej.  

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru lub do 

unieważnienia postępowania.  

 

6. Termin realizacji – do 8 tygodni od dnia podpisania umowy: 

 

Przez co rozumie się termin podpisania protokołu odbioru końcowego. 

 

Termin płatności FV – do 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej FV.  

 

7. Sposób, termin, miejsce składania ofert:  

 

Termin składania ofert:  11.03.2022 roku, godz. 15.00 

W wycenie prosimy o podanie ceny netto i VAT.  

Ofertę prosimy skierować na: 

 

P.G..U. Polonez S.C. Zawadzki Leszek, Leńczowska Krystyna, Jawor – Zawadzka Magdalena  

Ul. Damrota 35, 43-100 Tychy 

w zamkniętej kopercie lub w formie elektronicznej na adres: polonez@onet.eu  

z dopiskiem w tytule wiadomości mailowej lub na kopercie:  

„oferta POLONEZ – instalacja PV”. 

 

Za dzień złożenia oferty uznaje się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub na ww. 

adres e-mail Zamawiającego. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania ofert.  

W takim przypadku Zamawiający każdorazowo zamieści stosowną informację na stronie 

internetowej  

i roześle oferentom. 

 

8. Ocena i wybór ofert: 

Kryteria i sposób oceny ofert  Cena (C) – 100% 

 

Zamawiający drogą mailową i poprzez stronę internetową zawiadomi Wykonawców o wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 

 

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia w 

przypadku, gdy podana kwota brutto przekroczy budżet przewidziany na realizację dostaw. 

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.  

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.  

 

9. Zmiany w umowie:  

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w zakresie: 

a) terminu realizacji umowy; 

b) wynikającym ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w 

zakresie dotyczącym zmian prawa podatkowego (np. stawek podatku od towarów i usług) 

pod warunkiem, że zmiana wywiera bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i 

może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi; 

mailto:polonez@onet.eu
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c) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy, a konieczność zmiany umowy 

spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, 

nie mógł przewidzieć; 

d) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, 

a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu 

jednoznacznej interpretacji jej zapisów; 

e) wystąpienia siły wyższej. 

 

W kwestiach przedmiotu zamówienia osobą do kontaktu jest: 

• Inżynier Kontraktu Rafał Kost, +48 509-343-584, e-mail polonez@onet.eu. 

 

10. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców:  

a) Wykonawcę, który nie złożył oświadczenia na okoliczność spełniania poniższych warunków 

udziału w postępowaniu i w ten sposób nie wykazał braku podstaw wykluczenia, 

b) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,  

c) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia 

się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym 

wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja 

potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; chyba że 

Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 

w sprawie spłaty tych należności 

d) Wykonawcę, który zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

e) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a. o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, 

art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 

karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),  

b. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks karny,  

c. skarbowe, − o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 

r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 

wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), jeżeli 

nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego 

zaistnienie jednej z ww. podstaw wykluczenia;  

f) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt 1 lit. d wyżej, jeżeli nie upłynęły 3 lat od dnia 

uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z ww. podstaw 

wykluczenia;  

g) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 

warunki udziału w postępowaniu;  

h) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie Zamówienia;  

i) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego 

lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia;  

j) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie Zamówienia lub 

którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o 

dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu 

takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w 
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postępowaniu; 

k) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie Zamówienia;  

l) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 

i 1634), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,  

m) Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co 

podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego 

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał w okresie trzech 

lat przed terminem składania ofert zamówienia analogicznego do niniejszego. 

 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy: są 

powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 

lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzenie procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

− uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

− posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  

− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

− 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. 

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy do wypełnienia  

 

 

 

Zatwierdzam 

 

W imieniu wspólników Spółki 

 

Tychy, 03.03.2022 ………………………………………………… 


