
  

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

Pamo Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza Państwa do składania ofert na: 

wykonanie zadania pod nazwą „Instalacja fotowoltaiczna w firmie Pamo Sp. z o.o. Sp. k.” 

polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej i prac mających na celu montaż 

i eksploatację 5 elektrowni fotowoltaicznych, niniejsze  zamówienie  dofinansowane jest 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020 w ramach Osi priorytetowej  III Czysta Energia. Działanie 3.1 Rozwój OZE 
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I. Nazwa oraz adres zamawiającego. 

PAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 

ul. Kolejowa 6, 38-700 Ustrzyki Dolne 

kraj: polska; województwo: podkarpackie; powiat: bieszczadzki 

NIP 6891169458  REGON 370999847 

  Tel. (13) 460 80 80 

e- mail: ustrzyki@pamo.pl 

adres strony internetowej: www.pamo.pl 

 

nr rachunku bankowego Zamawiającego w: mBank S.A. nr konta 23 1140 1225 0000 3147 2600 

1009 

Źródła finansowania: 

niniejsze  zamówienie  dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej  III Czysta Energia. 

Działanie 3.1 Rozwój OZE 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności 

obowiązująca w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Postepowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 305) tj. w sposób celowy 

i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów 

i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.  

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie przedsiębiorstwa PAMO Sp. z o.o. 

Sp. k., ul. Kolejowa 6, 38-700 Ustrzyki Dolne pod adresem www.pamo.pl oraz na portalu Baza 

Konkurencyjności pod adresem www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego przed upływem terminu 

składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, 

Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną przekazane 

niezwłocznie wszystkim oferentom do których było wystosowane zapytanie ofertowe, będą one 

wiążące dla stron, dodatkowo o wszystkich zmianach Zamawiający poinformuje na stronie 

internetowej, na której zostało umieszczone ogłoszenie o postępowaniu.  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Liczba części zamówienia, na którą 

wykonawca może złożyć ofertę- 5. Maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać 

udzielone temu samemu wykonawcy-5. 

 

 



III. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Instalacja 

fotowoltaiczna w firmie Pamo Sp. zo.o. Sp. k.” polegającego na wykonaniu dokumentacji 

projektowej i prac mających na celu dostawę, montaż i eksploatację 5 elektrowni 

fotowoltaicznych. Zadanie zostało podzielone na 5 części: 

Część 1) Instalacja fotowoltaiczna o mocy 20,16 kW planowana do lokalizacji na dachu 

budynku magazynowo- produkcyjnego należącego do Pamo 

Sp. zo.o. Sp. k zlokalizowanego na działce 1867/3, obręb 0001. Szczegółowy zakres prac 

wskazany w Opisie technicznym dla inwestycji „Instalacja fotowoltaiczna w firmie Pamo Sp. 

z o.o. Sp. k część 1 stanowiący załącznik  nr 5 do zapytania  

Część 2) Instalacja fotowoltaiczna o mocy 20,16 kW planowana do lokalizacji na dachu 

budynku magazynowo- produkcyjnego należącego do Pamo Sp. zo.o. Sp. k 

zlokalizowanego na działce 1867/2, obręb 0001. Szczegółowy zakres prac wskazany 

w Opisie technicznym dla inwestycji „Instalacja fotowoltaiczna w firmie Pamo Sp. z o.o. Sp. k 

część 2 stanowiący załącznik  nr 6 do zapytania 

Część 3) Instalacja fotowoltaiczna o mocy 20,16 kW planowana do lokalizacji na dachu 

budynku magazynowo- produkcyjnego należącego do Pamo Sp. zo.o. Sp. k 

zlokalizowanego na działce 1874, obręb 0001. Szczegółowy zakres prac wskazany w Opisie 

technicznym dla inwestycji „Instalacja fotowoltaiczna w firmie Pamo Sp. z o.o. Sp. k część 3 

stanowiący załącznik  nr 7 do zapytania 

Część 4) Instalacja fotowoltaiczna o mocy 20,16 kW planowana do lokalizacji na dachu 

budynku magazynowo- produkcyjnego należącego do Pamo Sp. zo.o. Sp. k 

zlokalizowanego na działce 1867/5, obręb 0001. Szczegółowy zakres prac wskazany 

w Opisie technicznym dla inwestycji „Instalacja fotowoltaiczna w firmie Pamo Sp. z o.o. Sp. k 

część 4 stanowiący załącznik  nr 8 do zapytania 

Część 5) Instalacja fotowoltaiczna o mocy 20,16 kW planowana do lokalizacji na dachu 

budynku magazynowo- produkcyjnego należącego do Pamo Sp. zo.o. Sp. k 

zlokalizowanego na działce 1867/5, obręb 0001. Szczegółowy zakres prac wskazany 

w Opisie technicznym dla inwestycji „Instalacja fotowoltaiczna w firmie Pamo Sp. z o.o. Sp. k 

część 5 stanowiący załącznik  nr 9 do zapytania 

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

Zakładane parametry dla 5 planowanych instalacji fotowoltaicznych przedstawiają się 

następująco 

Nazwa parametru Instalacja 1 Instalacja 2 Instalacja 3 Instalacja 4 Instalacja 5 

Moc generatora PV 20,16 kW 20,16 kW 20,16kW 20,16 kW 20,16 kW 

Powierzchnia 120,2 m² 120,2 m² 120,2 m² 120,2 m² 120,2 m² 



generatora PV 

Liczba modułów PV 72 72 72 72 72 

Liczba falowników 1 1 1 1 1 

Energia 

wyprodukowana 

przez system PV 

19 738 kWh 20 493 kWh 20 312 kWh 20 304 kWh 20 312 kWh 

Uzysk roczny 979,05 

kWh/kW 

1016,52 

kWh/kW 

1007,53 

kWh/kW 

1007,15 

kWh/kW 

1007,52 

kWh/kW 

Emisja CO², której da 

się uniknąć 

16,284 ton 

CO²/rok 

16,907 ton 

CO²/rok 

16,757 ton 

CO²/rok 

16,751 ton 

CO²/rok 

16,757 ton 

CO²/rok 

Nasłonecznienie na 

moduł 

1102,8 

kWh/m² 

1148,1 

kWh/m² 

1135,2 

kWh/m² 

1135,2 

kWh/m² 

1135,2 

kWh/m² 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

a) wykonanie i uzgodnienie projektu wykonania instalacji fotowoltaicznej (2 egzemplarze 

w wersji tradycyjnej papierowej w formacie A4) w sposób określony w przepisach, w tym 

techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając 

spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych określonych w 

załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z 

dnia 9 marca 2011 roku, ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do 

obrotu wyrobów budowlanych (…), dotyczących (…) bezpieczeństwa pożarowego 

uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, 

powiadomienie miejscowej Straży Pożarnej o uruchomieniu instalacji  

b) dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej w następującym asortymencie dla 

pojedynczej instalacji:  

Moduły polikrystaliczne  szt. 72 

Konstrukcja wsporcza  kpl 21 

Falownik                          szt. 1 

Okablowanie DC               mb 500 

Rozdzielnia DC               szt, 1 

Rozdzielnia AC               szt. 1 

Instalacja uziemiająca  szt. 1 

Okablowanie AC              kpl 1 

Koszt montażu             kwp 21 

Koszt wykonania inst. Elektr. kpl 1 

Monitoring produkcji  kpl 1 

c) pomiary kontrolne, próby wydajności instalacji, oraz uruchomienie i regulacja instalacji; 

d) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie zasad prawidłowej eksploatacji i obsługi 

wykonanych instalacji fotowoltaicznych wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi 

(zawierającej m.in. zalecenia bieżącej konserwacji) i ich przekazanie użytkownikom oraz 

sporządzenie protokołu obejmującego zakres szkolenia oraz uzyskanie oświadczeń od 



użytkowników o dokonanym szkoleniu; Szkolenie winno odbyć się na terenie obiektu 

Zamawiającego, w dni powszednie, w godzinach 8:00 ÷ 14:00. 

e) przygotowanie zawiadomienia  o wykonanej instalacji  do  Państwowej Straży Pożarnej;  

f) wyłącznik przeciwpożarowy; 

g) sprawdzenie poprawności pracy systemu fotowoltaicznego; 

h) wpięcie instalacji w istniejący system energetyczny w obiektach funkcjonalnych 

i uruchomienie techniczne; 

i) wykonanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej –zawierającej 

w szczególności: 

• miejsce i datę instalacji , informacje zamieszczone w projekcie wykonawczym; 

• karty katalogowe, atesty, deklaracje podzespołów  

• procedurę weryfikacji poprawności działania systemu, 

• procedurę postępowania w przypadku awarii, 

• plan przeglądów wraz z datą następnego przeglądu, 

• instrukcję eksploatacji i konserwacji systemu, 

• raporty  z  badań  i  pomiarów  przeprowadzonych  zgodnie  z  wymaganiami  w tym: 

o badanie ciągłości uziemień i ekwipotencjalnych połączeń wyrównawczych, 

o test polaryzacji obwodów DC, 

o badanie napięcia obwodu otwartego VOC, 

o badanie natężenia prądu obwodu zwartego ISC, 

o badanie rezystancji izolacji obwodów DC, 

o badanie charakterystyki prądowo-napięciowej łańcuchów modułów fotowoltaicznych, 

o badania kamerą termowizyjną połączeń elektrycznych, modułów fotowoltaicznych, 

puszek przyłączeniowych itp.  

j) wykonanie pomiaru wytwarzanej energii elektrycznej; 

k) wykonanie prac pomocniczych budowlanych obejmujących m.in.: przebicia, wykonanie 

niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń, zamurowanie otworów 

montażowych po wprowadzeniu urządzeń,  wykonanie  przepustów w  miejscach  przejść  

instalacyjnych tras  kablowych  przez  ściany,  dach  lub  inne przeszkody przez przegrody 

budowlane, uszczelnienie przepustów w tym zachowanie stref pożarowych,  wykonanie  prac  

porządkowych  (np.  malowanie,  tynkowanie)  mających  na  celu doprowadzenie obiektu do stanu 

pierwotnego; 

l) podłączenie instalacji fotowoltaicznej wraz ze zgłoszeniem przyłączenia mikroinstalacji 

w imieniu użytkownika do sieci dystrybucyjnej, na podstawie wytycznych dostępnych na stronie 

zakładu oraz dostarczenie do Zamawiającego wykazu instalacji zgłoszonych,   potwierdzonych 

brakiem uwag ze strony  operatora sieci dystrybucyjnej. 

ł) opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu instrukcji eksploatacji urządzeń i instalacji;  

m) zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego; w okresie gwarancji Zamawiający 

wymaga prowadzenia nieodpłatnego serwisu przez Wykonawcę. W zakresie prowadzenia 

nieodpłatnego serwisu zawierają się wszystkie czynności związane z okresowymi przeglądami 

instalacji i wymianą niezbędnych jego elementów w celu zachowania pełnego okresu 

gwarancyjnego, czas reakcji serwisu gwarancyjnego: do 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia 

awarii. Poprzez „reakcje serwisu” należy rozumieć przystąpienie do usunięcia zgłoszonej awarii 



w obiekcie, na którym zainstalowano mikroinstalację  i usunięcie awarii musi nastąpić w czasie nie 

dłuższym niż 7 dni roboczych od zgłoszenia awarii. 

n) Wykonawca zapewni na swój koszt obsługę geodezyjną Przedmiotu Umowy 

12. Termin wejścia na budowę należy ustalić w formie pisemnej z Zamawiającym. 

13. Zastosowane w dokumentacji projektowej technicznej materiały oraz urządzenia winny 

posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie na rynku polskim z określeniem 

podstawowych parametrów jakie muszą spełniać. 

14. Wykonawca zapewnia, że dokumentacja projektowa techniczna (w tym jej poszczególne 

elementy) będzie całkowicie oryginalną i nie będzie naruszała praw autorskich innych osób lub 

podmiotów, w tym również będzie wolna od innych wad prawnych i fizycznych, które mogłyby 

spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. 

15. Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz 

zamawiającego wszelkich praw autorskich majątkowych do dokumentacji powstałej w ramach 

realizacji niniejszej Umowy, obejmujących prawo do korzystania i rozporządzania dokumentacją na 

wszystkich polach eksploatacji, w szczególności: 

a) wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim, 

b) wielokrotnego wprowadzania do pamięci komputera/serwera, 

c) przetwarzania, wprowadzania zmian i wykorzystywania w części lub w całości, 

d) publicznego udostępniania. 

16. Przeniesienie majątkowych praw autorskich, o których mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu 

nastąpi w dniu podpisania przez Zamawiającego Protokołu odbioru końcowego 

17. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do korzystania i rozporządzania zależnym prawem 

autorskim do dokumentacji powstałej w ramach realizacji przedmiotu niniejszej Umowy. 

18. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na rzecz 

zamawiającego autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do dokumentacji powstałej w 

ramach realizacji niniejszej Umowy. 

19. Postanowienia niniejszej Umowy w niczym nie naruszają autorskich praw osobistych. 

20. Zastosowane przez Wykonawcę materiały użyte podczas wykonywania prac muszą być 

nowe, wolne od wad. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na własny koszt, wszelkich niezbędnych 

prób przewidzianych w przepisach prawa oraz normach. Wykonawca zapewni możliwość 

uczestniczenia w niniejszych próbach personelowi Zamawiającego oraz przekaże Zamawiającemu 

dokumentację (np. protokoły) z przeprowadzonych prób. 

22. Zamawiający ma prawo do bieżącej kontroli prac projektowych i wykonawczych. 

2. Nazwa i Kody CPV zamówienia 

    09332000-5 - Instalacje słoneczne 

     09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne 

    45000000-7 - Roboty budowlane 

    45223810-7  - Konstrukcje gotowe 

    45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 

    45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 



    45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 

3. Wskazane w niniejszym zapytaniu oraz załączonej dokumentacji technicznej znaki 

towarowe, nazwy własne, itp. – stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy, funkcjonalny, techniczny 

i technologiczny dot. przedmiotu zamówienia. We wszystkich przypadkach, w których ze względu 

na specyfikacje przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenia, nazwy materiałów, urządzeń, 

oprogramowania, systemów lub ich pochodzenie, dopuszcza się stosowanie materiałów, 

urządzeń, oprogramowania, systemów równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy 

materiały, urządzenia lub oprogramowanie, systemy użyte w przekazanej przez Zamawiającego 

dokumentacji lub ich pochodzenie, służą wyłącznie określeniu standardu i mogą być zastąpione 

innymi o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych 

i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami, 

urządzeniami programami i systemami. Pojęcie równoważności znajduje również zastosowanie 

w przypadku, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat 

specyfikacji technicznych i systemów odniesienia. Użyte w dokumentacji nazwy, które wskazują 

lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą, nie mają na celu preferowanie rozwiązań 

danego producenta lecz wskazanie na rozwiązanie, które powinien posiadać cechy techniczne, 

technologiczne nie gorsze od podanych w dokumentacji technicznej. Zamawiający w przypadku 

ofert zawierających rozwiązania równoważne będzie je weryfikować pod względem spełniania 

wymogów poszczególnych pozycji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym zapytaniu 

oraz załączonej dokumentacji. Wykonawca obowiązany jest udowodnić w ofercie równoważność 

oferowanych urządzeń, oprogramowania lub systemów. Zamawiający nie uzna rozwiązań 

równoważnych, jeśli będą o gorszych minimalnych wymaganiach jakościowych, funkcjonalnych, 

technicznych i technologicznych. 

4. Wykonawca zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami, i warunkami technicznymi wykonania robót, ze wskazówkami 

Zamawiającego oraz zasadami sztuki budowlanej, w tym m.in.: 

1) do prowadzenia robót w taki sposób, aby umożliwić nieprzerwane funkcjonowanie Pamo sp. zo.o. 

Sp. k. z jednoczesną minimalizacją negatywnego wpływu prowadzonych robót na jego 

funkcjonowanie.  

2) własnym staraniem i kosztem (w ramach kosztów pośrednich uwzględnionych w ofercie) 

wykonać zasilanie terenu budowy w energię elektryczną i wodę, a także ponosić koszty zużycia 

energii elektrycznej, wody, odprowadzenia ścieków oraz dostawy ciepła dla potrzeb budowy – 

przez cały okres realizacji zadania. 

3) zorganizować – własnym staraniem – swoje zaplecze budowy, magazynowe i socjalne. 

Lokalizację zaplecza uzgodnić z Zamawiającym,  

4) do zachowania szczególnej ostrożności podczas wykonywania robót, zachowania 

warunków bezpieczeństwa i utrzymania czystości terenu robót oraz ciągów 

komunikacyjnych w rejonie prowadzonych robót (prace porządkowe Wykonawca będzie 

wykonywał na bieżąco), 

5) do odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania terenu prowadzonych robót oraz 

odpowiedniego zabezpieczenia maszyn, sprzętu, narzędzi i urządzeń mogących stwarzać 

zagrożenie dla osób trzecich w przypadku ich dostępności. Roboty obejmujące przedmiot 



zamówienia muszą być tak przeprowadzane, aby minimalizować uciążliwości związane i 

ich realizacją, 

6) przy realizacji niniejszego zamówienia do:  

a) stosowania jedynie wyrobów i materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie 

w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,  

b) dostarczenia (na każde żądanie Zamawiającego, w tym przed rozpoczęciem stosowania) 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie wyrobów i materiałów – przewidzianych do 

zastosowania przy realizacji niniejszego zamówienia – do stosowania w budownictwie  

7) do wykonywania robót, oraz organizacji tych robót (bhp, p.poż. oraz koordynacja w 

zakresie bhp) w oparciu o aktualne, obowiązujące normy i przepisy,  

8) Wykonawca zobowiązany jest do:  

a) prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji 

przedmiotu umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony środowiska (m.in. do 

zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczenia ich ilości i ich negatywnego 

oddziaływania na środowisko, zapewnienia ich odzysku oraz prawidłowego 

unieszkodliwiania),  

b) prowadzenia robót w sposób uwzględniający ochronę gleby, ziemi, roślin, powietrza, 

ptaków, nietoperzy i stanu akustycznego środowiska oraz w sposób zabezpieczający przed 

awariami lub incydentami środowiskowymi,  

9) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących 

ochrony środowiska na terenie prowadzonych robót i przyległym, w stopniu całkowicie 

zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego,  

10) załadunku, transportu i składowania gruzu, śmieci, odpadów, itp., 

11) likwidacji i uporządkowania terenu robót, przywrócenia do stanu z dnia przejęcia miejsc 

zajętych czasowo w związku z realizacją robót oraz naprawy ewentualnych szkód 

spowodowanych realizacją robót objętych zamówieniem nie później niż w terminie 

przekazania przez Wykonawcę robót i przejęcia ich przez Zamawiającego jako należycie 

wykonane, 

13) Wykona wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące niezbędne do wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

14) Przygotuje dokumenty niezbędne do zgłoszenia i uruchomienia poszczególnych instalacji 

poprzez przyłączenie ich do systemu dystrybucyjnego po akceptacji przez dystrybutora 

energii elektrycznej 

15) Przeszkoli użytkowników co do zasady prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji 

fotowoltaicznych wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich 

przekazaniem użytkownikom 

IV. Termin realizacji zamówienia 

1. Rozpoczęcie robót: od dnia podpisania umowy 

2.  Zakończenie robót: 18.03.2022r.  



V. Warunki udziału i podstawy wykluczenia z udziału w postepowaniu oraz opis 

sposobu dokonania oceny ich spełniania 

     Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub 

zawodowej dla części 1, jeżeli wykaże, że:  wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie 1 dostawę instalacji fotowoltaicznej,  która polegała na dostawie i 

montażu elektrowni fotowoltaicznej o mocy co najmniej 20kW i  wartości co najmniej 

90 000,00 zł  

     Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub 

zawodowej dla części 2, jeżeli wykaże, że:  wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie 1 dostawę instalacji fotowoltaicznej,  która polegała na dostawie i 

montażu elektrowni fotowoltaicznej o mocy co najmniej 20kW i  wartości co najmniej 

90 000,00 zł 

     Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub 

zawodowej dla części 3, jeżeli wykaże, że:  wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie 1 dostawę instalacji fotowoltaicznej,  która polegała na dostawie 

i montażu elektrowni fotowoltaicznej o mocy co najmniej 20kW i  wartości co najmniej 

90 000,00 zł 

     Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub 

zawodowej dla części 4, jeżeli wykaże, że:  wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie 1 dostawę instalacji fotowoltaicznej,  która polegała na dostawie 

i montażu elektrowni fotowoltaicznej o mocy co najmniej 20kW i  wartości co najmniej 

90 000,00 zł 

     Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub 

zawodowej dla części 5, jeżeli wykaże, że:  wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie 1 dostawę instalacji fotowoltaicznej,  która polegała na dostawie 

i montażu elektrowni fotowoltaicznej o mocy co najmniej 20kW i  wartości co najmniej 

90 000,00 zł 

Sposób oceny warunku: 

Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału 

w postepowaniu wg. załącznika nr 2 do zapytania ofertowego. Do oświadczenia należy załączyć 

dowody określające, czy dostawy zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone.  



1. Do udziału w postepowaniu dopuszczenia są jedynie wykonawcy, którzy nie są powiązania 

z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem 

lub  osobami  upoważnionymi  do  zaciągania  zobowiązań  w  imieniu  beneficjenta  lub  osobami 

wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub 

nie został określony przez IZ PO15. 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika 

d)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. 

W sytuacji wystąpienia powiązania, o którym mowa powyżej Wykonawca będzie podlegał 

wykluczeniu z postępowania.  

Sposób oceny spełniania braku podstaw do wykluczenia: 

Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia 

wg załącznika nr 3 do zapytania ofertowego 

2. Zamawiający wykluczy Wykonawców, którzy: 

a) Nie wykażą spełniania warunków udziału w postepowaniu 

b) Nie wykażą braku podstaw wykluczenia, 

c) Wobec których zachodzą podstawy wykluczenia. 

3. Oferty Wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków i brak podstaw wykluczenia 

zostaną dopuszczone do badania i oceny. Ocena spełniania przedstawionych wyżej warunków 

zostanie dokonana wg. formuły „spełnia-nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełnił któregokolwiek 

z warunków zostanie odrzucony w postepowaniu.  

4. Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia (np. tzw. „Konsorcjum”), 

5.  Zamawiający dopuszcza polegania na zasobach podmiotu trzeciego w zakresie spełnienia 

warunków dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej. W takim przypadku obowiązkiem 

wykonawcy w przypadku, gdy korzysta z potencjału podmiotów trzecich, jest rzeczywiste wykazanie, 

że tym potencjałem będzie dysponował. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: 

kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego 

konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu 

dotyczy. A w sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem 

ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania 

tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do 

uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. 



6. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 

ich w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia niepublicznego albo reprezentowania w postępowaniu 

i zawarcia umowy zakupowej. 

7. Wykonawcy, o których mowa pkt. 4, ponoszą solidarna odpowiedzialność za wykonanie Umowy 

zakupowej i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

8. Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie całości zamówienia podwykonawcom. 

9. Ocena spełniania warunków wymaganych od Oferentów prowadzona będzie na podstawie analizy 

wymaganych dokumentów i oświadczeń 

VI. Sposób sporządzenia oferty 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego –tj. Pamo Sp. z o.o. Sp. k., 

ul. Kolejowa 6, 38-700 Ustrzyki Dolne. Ofertę  należy złożyć za pośrednictwem operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1041 ze zmianami) osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 

lub za pośrednictwem bazy konkurencyjności znajdującej się pod adresem 

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

2. Na kopercie należy umieścić zapis  „Oferta w ramach zapytania ofertowego „Instalacja 

fotowoltaiczna w firmie Pamo Sp. z o.o. Sp. k. część …….”  . 

3. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy bądź osobę 

upoważnioną przez wykonawcę na piśmie. 

4. Ceny w ofercie muszą być wyrażone w polskich złotych zgodnie z obowiązującym systemem 

monetarnym (zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku). 

5. Zamawiający wymaga przedstawienia oferty o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do zaproszenia do 

złożenia ofert oraz wypełnienia wszystkich wolnych rubryk.   

6. Zamawiający informuje, że rozliczenia miedzy zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone tylko 

w złotych polskich. 

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania  u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 

oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy 

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku (treść oświadczenia znajduje się 

w formularzu oferty- załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) 

VII. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i informacje: 

1. Formularz oferty wykonawcy – według załączonego wzoru załącznik nr 1. 

2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu wg. załącznika 

nr 2 do zapytania ofertowego. Do oświadczenia należy załączyć dowody określające, czy dostawy 

zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone 

3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia wg załącznika nr 3 do zapytania 
ofertowego 



4. Dokumenty wykazujące, ze zastosowanie oferowanych materiałów, elementów urządzeń 

i systemów potwierdza ich równoważność, w tym: 

• dla paneli fotowoltaicznych co najmniej: 

−  kartę katalogową producenta paneli 

• dla inwertera (falownika) co najmniej: 

−  kartę katalogową producenta; 

• dla systemu montażowego (konstrukcji wsporczej), co najmniej: 

−  kartę katalogową producenta; 

5. Dokumenty wymienione w pkt. VII.3- składa osobno każdy z podmiotów występujących wspólnie. 

6. Dokumenty wymienione w VII. 1, 2, 4 są wspólne dla podmiotów występujących wspólnie. 

VIII. Termin złożenia oferty:  

1. Ofertę należy złożyć do 09.12.2021 r. do godz. 14.00 w siedzibie zamawiającego tj. Pamo Sp. z 

o.o. Sp. k., ul. Kolejowa 6, 38-700 Ustrzyki Dolne. Ofertę  należy złożyć za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1041 ze zmianami) osobiście lub za pośrednictwem posłańca, 

2. Otwarcie ofert nastąpi 09.12.2021r. o godzinie 15.00 i jest jawne. Miejsce otwarcia ofert: Pamo 

Sp. z o.o. Sp. k., ul. Kolejowa 6, 38-700 Ustrzyki Dolne 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaka przeznaczył na 

sfinansowanie zamówienia. Oferenci mają możliwość zapoznania się z treścią ofert, z zastrzeżeniem 

konieczności zachowania przepisów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.  

4. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.  

5. Osoba uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Justyna Bloch, adres e-mail: 

justyna@pamo.pl, tel. 661 910 177  

IX.    Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie się kierował 

kryterium:  

 Kryterium „Cena” w zł: 

znaczenie kryterium - 60% (0,6); 

opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny”:  

Lcena = (Cmin / C) x 0,6 x 100 pkt 

gdzie: 

Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty; 



Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną; 

C - cena w ofercie ocenianej. 

Kryterium „Okres gwarancji na całą wykonaną instalację” (w skrócie „Okres gwarancji”) 

w miesiącach: 

znaczenie kryterium - 40% (0,4); 

opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Okres gwarancji”:  

LOG = (OG / OGmax) x 0,4 x 100 pkt 

gdzie: 

LOG - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Okres gwarancji” ocenianej oferty; 

OG - okres gwarancji w ofercie ocenianej 

OGmax - okres gwarancji w ofercie z najdłuższym okresem gwarancji 

Wykonawca podaje okres gwarancji w liczbach całkowitych oraz słownie w formularzu 

oferty stanowiącym Załącznik nr1 do zapytania ofertowego.  

Okres gwarancji nie może być krótszy niż 60 miesięcy oraz dłuższy niż 120 miesięcy.  

W przypadku podania przez wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji 

dłuższego niż 120 miesięcy: 

do oceny ofert zostanie przyjęty okres gwarancji wynoszący 120 miesięcy, 

do umowy zostanie wpisany okres gwarancji podany w formularzu oferty. 

W przypadku podania przez wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji 

krótszego niż 60 miesięcy, oferta tego wykonawcy zostanie odrzucona 

X. Tryb oceny ofert i ogłoszenie wyników postepowania 

1. Zamawiający wykluczy wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postepowaniu 

określonych w pkt. V zapytania 

2. Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną powiadomienie o wynikach postepowania w formie 

elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie. 

3. Po przeprowadzenie postepowania Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę, której 

istotne postanowienia zawarto w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego. W przypadku, gdy 

wykonawca odstąpi od podpisania umowy z zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy 

z kolejnym wykonawcą, który w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejną 



najwyższą liczbę punktów. O terminie zawarcia umowy zamawiający powiadomi wykonawcę wraz 

z informacją o wynikach postepowania. 

XI.  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie 

przed podpisaniem umowy bez podawania przyczyn. 

XII. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w formie  pisemnej 

pod rygorem nieważności, w razie wystąpienia jednej lub kilku z poniższych okoliczności:  

1) potrzeby zmiany terminu realizacji spowodowanej: 

a) wystąpieniem warunków atmosferycznych mających wpływ na brak możliwości lub utrudnienie 

wykonywania umowy, np. długotrwałe intensywne opady deszczu trwające powyżej 7 dni, powódź 

powodująca konieczność przerwania robót na czas niezbędny na osuszenie zalanego terenu do 

momentu, w którym możliwa jest kontynuacja lub rozpoczęcie robót, itp.; 

b) zmianami wynikającymi ze zmian przepisów prawa, norm, standardów, wiedzy technicznej, 

warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi, ochrony środowiska, itp., 

c) okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; 

d) okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego; 

e) okolicznościami będącymi następstwem działania organów administracji i innych podmiotów 

trzecich, a także działania siły wyższej W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności 

wymienionych w pkt. 1 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas 

niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak 

niż o okres trwania tych okoliczności. 

2) przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujących 

niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy. 

3) Zmiany osób odpowiedzialnych za realizacje zamówienia wymieniowych w ofercie, pod 

warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę wraz z wnioskiem o w/w zmianę, dokumentów 

potwierdzających, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają 

kwalifikacje, co najmniej takie, których zamawiający wymagała w zapytaniu ofertowym. 

4) zmiana obowiązującej stawki VAT: 

a) jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie 

Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy 

w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę, 

b) jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie 

Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą 

różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez wykonawcę, 

2. W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenie przysługujące 

Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione 

świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z 

umowy planowanymi świadczeniami. 

3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

4. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy, zmian będących 

następstwem zmian danych zarówno jego jak i Wykonawcy, w tym ujawnionych w rejestrach 



publicznych (np. zmiana oznaczenia adresu, nazwy wykonawcy, osoby uprawnionej do kontaktów) 

oraz innych zmian niestanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści oferty. 

5. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy: 

1) Wykonawcę ma zastąpić nowy wykonawca: 

a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za 

sobą innych istotnych zmian umowy, 

b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 

podwykonawców; 

6. Strony dopuszczają zmiany umowy, niezależnie od ich wartości, jeżeli nie są istotne. 

7. Łączna wartość zmian ma być mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie 

w umowie. 

8. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli: 

1) zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu; 

2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności: 

a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto 

by oferty innej treści, 

b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób 

nieprzewidziany pierwotnie w umowie, 

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy. 

 

Załączniki: 
1. Formularz oferty wykonawcy –załącznik nr 1. 
2.Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 2 
3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia - załącznika nr  3 
4. Wzór umowy- załącznik nr 4  
5. Opis techniczny dla inwestycji „Instalacja fotowoltaiczna w firmie Pamo Sp. z o.o. Sp. k część 1 
6. Opis techniczny dla inwestycji „Instalacja fotowoltaiczna w firmie Pamo Sp. z o.o. Sp. k część 2 
7. Opis techniczny dla inwestycji „Instalacja fotowoltaiczna w firmie Pamo Sp. z o.o. Sp. k część 3 
8. Opis techniczny dla inwestycji „Instalacja fotowoltaiczna w firmie Pamo Sp. z o.o. Sp. k część 4 
9. Opis techniczny dla inwestycji „Instalacja fotowoltaiczna w firmie Pamo Sp. z o.o. Sp. k część 5 
10. Mapa lokalizacyjna dla części 1 
11. Mapa lokalizacyjna dla części 2 
12. Mapa lokalizacyjna dla części 3 
13. Mapa lokalizacyjna dla części 4 
14. Mapa lokalizacyjna dla części 5 
 

 

 


