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Łuków, dnia 05.04.2017 roku  

ZAPYTANIE OFERTOWE 
NA OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO 

elektrowni fotowoltaicznej o mocy 149,85 kW w ramach projektu „Wykorzystanie alternatywnych źródeł 
energii w przedsiębiorstwie „ŁUKPLAST” Dylak, Rychlik Sp. Jawna” 

I. WPROWADZENIE  

1. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania 
wykonawców, efektywności, jawności i przejrzystości. 

2. Do niniejszego zapytania ofertowego ma zastosowanie zasada konkurencyjności, o której mowa w 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach REGIONALNEGO 
PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020. 

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

II. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

Nazwa: "ŁUKPLAST" DYLAK, RYCHLIK SPÓŁKA JAWNA 
Adres: ul. Dworcowa 14, 21-400 Łuków                                                                                                                                  
tel./fax +48 (25) 798 37 76  
e-mail: lukplast@lukplast.pl 
 strona internetowa: http://lukplast.pl 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji budowlanej elektrowni fotowoltaicznej dla 
projektu pn. „Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w przedsiębiorstwie „ŁUKPLAST” Dylak, 
Rychlik Sp. Jawna” o mocy zainstalowanej minimum 149,85 kW. 
2. Przedmiot umowy powinien obejmować następujące elementy: 

1) konstrukcje stalowe do montażu paneli fotowoltaicznych na pokryciach dachowych, 
2) panele fotowoltaiczne (całkowita moc zainstalowana nie mniejsza niż 149,85 kW), 
3) inwertery (komplet), 
4) układy elektryczne systemów AC i DC, 
5) układ przyłączenia elektrowni fotowoltaicznej do sieci, 
6) system zarządzania energią (TIK) wraz z systemem monitoringu i gromadzenia statystyk na 

potrzeby raportowania osiągnięcia wskaźników dotyczących wpływu projektu na ochronę 
środowiska, 

7) instalacja uziemiająca, przepięciowa i odgromowa, 
Przedsięwzięcia zakłada również wymianę wyposażenia stacji transformatorowej służącej do 
przekształcania  wyprodukowanej energii do parametrów umożliwiających współpracę z siecią PGE 
3. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 
5300000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 
45000000-0 Roboty budowlane 
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 
45300000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
71321200-6 Usługi projektowania systemów grzewczych 
71321000-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 
31311000-9 Podłączenia energetyczne, 
31170000-8 Transformatory. 

mailto:lukplast@lukplast.pl
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/podlaczenia-energetyczne-2215
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4. Dokumentacja zostanie sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.). 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia: 31 maja 2017 roku 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w części 
„Oświadczenia” Formularza  oferty. 

Wykonawca spełni warunki podpisując i składając formularz oferty. 

VI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE 
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 

1. W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz 
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej drogą elektroniczną. Każda 
ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

2. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami oraz pełnomocnictwa. 
3. Korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem, należy kierować pisemnie na adres: 

 "ŁUKPLAST" DYLAK, RYCHLIK SPÓŁKA JAWNA 
 ul. Dworcowa 14, 21-400 Łuków                                                                                                                                   
lub drogą elektroniczną na adres:  lukplast@lukplast.pl 

4. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 
Marlena Zylbert, e-mail: podatki@lukplast.pl, adres pocztowy: ul. Dworcowa 14, 21-400 Łuków. 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Na ofertę składa się wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty 
stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

2. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w zapytaniu ofertowym, w języku 
polskim.  

3. Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna być podpisana 
przez osobę/y upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji 
Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności 
prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu. 

4. Oferta musi być podpisana zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
(Dz.U. z 2017 r., poz. 459, 933 i 1132 oraz z 2018 poz. 398), czyli musi być opatrzona 
własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej. Podpis musi być 
czytelny, pozwalający na identyfikację osoby podpisującej ofertę. Obok złożonego nieczytelnego 
podpisu powinna być przystawiona pieczątka zawierająca imię i nazwisko osoby podpisującej 
ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada pieczątki imiennej, powinien na dokumentach 
złożyć własnoręczny podpis, z którego jednoznacznie wynika brzmienie nazwiska umożliwiające 
identyfikację osoby składającej podpis. 

5. Zaleca się, aby każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana 
przez osobę uprawnioną do reprezentacji. Zaleca się aby każda poprawka  
w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, 
przesłonięcie korektorem itp. były parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji. 

6. Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe 
zdekompletowanie. 

mailto:lukplast@lukplast.pl
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7. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu), uniemożliwiającym 
odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą 
(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego:  
"ŁUKPLAST" DYLAK, RYCHLIK SPÓŁKA JAWNA 
 ul. Dworcowa 14, 21-400 Łuków                                                                                                                                   
oraz opisane: „Oferta na opracowanie projektu budowlanego elektrowni fotowoltaicznej”. Nie 
otwierać przed dniem 14.04.2017 r. godz. 15:00 

8. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty, Zamawiający nie bierze 
odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie.  

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:  
"ŁUKPLAST" DYLAK, RYCHLIK SPÓŁKA JAWNA 
ul. Dworcowa 14, 21-400 Łuków  (Sekretariat)                                                                                                                                 
w terminie do dnia 14.04.2017 r. do godz. 15:00 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 14.04.2017 r. o godz. 15:15 

2. Datą wiążącą jest data wpływu do siedziby Zamawiającego. 
3. Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane  

i oceniane. 
4. Przy przesłaniu ofert drogą kurierską lub pocztową ryzyko uszkodzenia, zniszczenia, nie dotarcia 

oferty na czas i w miejsce wskazane do składania ofert ponosi Wykonawca. 
5. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca. 

IX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY 

Cena: 100% 

X. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA LUB JEGO UNIEWAŻNIENIE 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w 
oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. 

2. Zamawiający unieważni postępowanie w szczególności w sytuacji, gdy wystąpią następujące 
przykładowe przesłanki: 
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 
najkorzystniejszej oferty; 
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć; 
4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej 
umowy w sprawie zamówienia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość: 
1) odwołania postępowania w każdym czasie; 
2) zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy; 
3) unieważnienia postępowania, zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej 
oferty, bez podania przyczyny. 

4. W przypadkach, o których mowa powyżej w pkt 1,2,3, Wykonawcy nie przysługuje  
w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie odszkodowawcze, jak też nie przysługuje zwrot 
kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty.      

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
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przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia lub 
odwołania postępowania.    

XI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

1. Zamawiający zawrze umowę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania 
ofertowego, z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.  

2. Zmiana umowy w sprawie zapytania ofertowego może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod 
rygorem nieważności.  

3. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania 
zaistnienia okoliczności zmiany. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na 
piśmie. 

XII. INFORMACJE DODATKOWE 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
  
XIV. ZAŁĄCZNIKI SKŁADAJĄCE SIĘ NA INTEGRALNĄ CZĘŚĆ ZAPYTANIA 
OFERTOWEGO 

załącznik nr 1 – formularz oferty – link do formularza oferty , 
załącznik nr 2 – wzór umowy – link do wzoru umowy. 


