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Zapytanie ofertowe nr 01/2020/EE 
 

Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka z siedzibą we Władysławowie zaprasza  
do złożenia oferty na wykonanie pokazowej instalacji odnawialnych źródeł energii w siedzibie 
Stowarzyszenia. 
 

I. ZAMAWIAJĄCY:  
 
Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka, 84-120 Władysławowo,  
ul. Portowa 15; tel.: 58 774 68 90, 722 224 585; e-mail: biuro@plgr.pl 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA:  
 
Zapytanie dotyczy wykonania instalacji odnawialnych źródeł energii, która ma na celu: 

1. Przybliżenie lokalnej społeczności Powiatu Puckiego i turystom zasad działania odnawialnych 
źródeł energii. 

2. Monitorowanie pracy instalacji, w taki sposób aby była możliwość sprawdzenia pomiarów 
urządzenia w chwili bieżącej, w skali dobowej, miesięcznej, rocznej, innej oraz porównanie do 
skuteczności oraz efektu ekologicznego w stosunku do tradycyjnych źródeł energii 
wykorzystywanych w gospodarstwach domowych.  

 
Przewiduje się wykonanie poglądowej instalacji grzewczej opartej na odnawialnych źródłach energii. 
Zamawiający przewiduje budowę instalacji składającej się z co najmniej: 
 
1. Wysokosprawnej pompy ciepła powietrze-woda dostosowującej moc grzewczą do aktualnego 

zapotrzebowania budynku. Klasa energetyczna A++, sprawność urządzenia (COP) nie gorszy niż 
4.17 dla warunków P2W35. Urządzenie umożliwiające uzyskanie maksymalnej  temperatury wody 
na zasilaniu +65C w całym zakresie pracy. Wyposażona w funkcję naturalnego odszraniania, 
zwiększająca roczną efektywność pracy pompy ciepła. Pompa ciepła hermetycznie zamknięta, 
typu monoblok. Sprężarka typu scroll.  

2. Mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy min. 3 kWp. Montowana na powierzchni dachowej, 
wykończonej blachodachówką (blacha na rąbek), dach skośny. Moduły fotowoltaiczne o mocy nie 
niższej niż 330 Wp. Inwerter trójfazowy o sprawności maksymalnej nie niższej niż 98 % i napięciu 
rozruchowym nie wyższym niż 200V. Instalacji z możliwością rozbudowy, tak aby docelowo była w 
stanie produkować, pokryć zapotrzebowanie na ok 17 000 kWh energii elektrycznej. W skład 
instalacji wchodzić powinny moduły fotowoltaiczne, falownik, falownik 3-fazowy, skrzynka 
przyłączeniowa hermetyczna IP65 z 2 ogranicznikami przepięć 1000V DC typu 1+2, 2x MPPT, zab. 
przec. 13A 1000V DC; skrzynka przyłączeniowa hermetyczna IP65 z ogranicznikiem przepięć AC 
typ 1+2, zabezpieczenie 32A/3 oraz system mocowań 

3. Aplikacji do monitorowanie pracy instalacji przy wykorzystaniu posiadanego tabletu opartego na 
systemie Android lub odbiornika TV – odczytywać najważniejsze informacje, tj. pobór mocy 
elektrycznej czy ilość wyprodukowanego ciepła. 
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Dane techniczne budynku: 
Budynek: powierzchnia zabudowy: 350,52 m2; powierzchnia użytkowa : 383,45 m2; kubatura: 1960 
m3; kondygnacje: 2; ściany nośne pustak biały: 24 cm; ocieplenie ścian styropian: 12 cm; ocieplenie 
połaci dachowej wełna mineralna: 20 cm (dokumentacja do wglądu w siedzibie zamawiającego) 
 
Założenia dodatkowe do wykonania oferty: Zapotrzebowanie na moc grzewczą ~18 kW; Rodzaj 
dolnego źródła Powietrze; Typ pompy ciepła Powietrze – woda; Tryb pracy CO; Rodzaj systemu 
ogrzewania grzejnikowe.  
 
Okres gwarancji na wykonane prace i urządzenia minimum 36 miesięcy. 
 
Poprzez montaż instalacji Zamawiający rozumie zakup, dostawę, montaż i podłączenie urządzeń do 
istniejącej instalacji CO oraz montaż urządzeń pomiarowych, które pozwolą na odczyt danych i ich 
prezentację. Moc urządzeń należy dobrać w oparciu o w/w wyszczególnione cele, dane techniczne 
budynku oraz możliwości montażu instalacji. Istnieje możliwość dokonania przeglądu budynku i 
udostępnienia dokumentacji technicznej od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00, po 
wcześniejszym umówieniu się telefonicznie. 
 

III. TERMIN ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE: 
Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania do dnia 
05.06.2020r. do godz. 12:00 – Decyduje data wpływu oferty do biura. 
 

IV. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  
Przewidywany termin realizacji zamówienia  wrzesień 2020 r. Szczegółowy termin zostanie ustalony  
z wybranym wykonawcą. 
 

V. OPIS ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE,  
Ofertę, sporządzoną wg. załączonego wzoru, w formie pisemnej składa się osobiście lub przesyła 
pocztą do Biura PLGR, adres: 84-120 Władysławowo ul. Portowa 15 lub pocztą elektroniczną na adres 
biuro@plgr.pl. Na korespondencji leży umieścić nazwę i adres zamawiającego oraz napis: Zapytanie 
ofertowe nr 01/2020/EE.  
Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. Zamawiający nie dopuszcza 
możliwości składania ofert częściowych, ani wariantowych. W razie złożenia więcej niż jednej oferty 
przez wykonawcę, wszystkie złożone przez niego oferty podlegają odrzuceniu. 
 
Do oferty należy dołączyć specyfikację dobranych urządzeń w celu sprawdzenia ich zgodności z 
wymogami. 
 
VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY: 
- Cena –  100 % 
 
V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY SKŁADANEJ OFERTY: 

 
DODATKOWE INFORMACJE WS. ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 
Paweł Kirkowski Tel. 58 774 68 90, 722 224 585, e-mail biuro@plgr.pl 
 
VI. ODRZUCENIE OFERTY:  
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo  
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 
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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:  

 posiadaniu co najmniej 10 % prawa głosu,  

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

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej z członkiem organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

 pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.  

 
VII. INFORMACJE DODATKOWE 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 
uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 
 
Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze postępowanie nie 
podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego wymagających, 
będzie miał prawo żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i 
treści oferty. 
 
Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa na realizację zadania. 
 
 
Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 wzór oferty. 
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Załącznik nr 1 do Zapytanie ofertowe 01/2020/EE 

 
 

.................................................... 
(Miejscowość, data) 

.................................................... 
(Pełna nazwa Oferenta) 

 
.................................................... 
(adres siedziby Oferenta) 

 
.................................................... 
(Dane teleadresowe) 

Stowarzyszenie Północnokaszubska 
Lokalna Grupa Rybacka 
ul. Portowa 15 
84-120 Władysławowo  

 
OFERTA 

 
dotyczy: Zapytanie ofertowe 01/2020/EE 
 
Odpowiadając na w/w zapytanie oferuję wykonanie całości usługi będącej przedmiotem zamówienia, 
zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:  
 
 
Wartość  …………………………………………………………. 
 
VAT (jeśli dotyczy) ……………………………………. 
 
Okres gwarancji ……………………………………. 
 
W załączeniu przesyłamy specyfikację urządzeń. 
 
1. Oświadczam/y, że zaoferowana cena  obejmuje cały zakres przedmiotu zamówienia wskazanego 

w zapytaniu ofertowym, uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do 
zrealizowania całości przedmiotu zamówienia, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania.  

 
2. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń 

oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 
 
3. Oświadczam, że zawarte w „zapytaniu ofertowym" warunki umowy akceptuję i zobowiązuję się w 

przypadku przyjęcia mojej propozycji do zawarcia umowy na ww. warunkach. 
 

4. Oświadczam/y, że zaoferowana w ofercie kwota jest ceną ryczałtową i obejmuje wykonanie 
całości przedmiotu zamówienia, łącznie z ryzykiem i odpowiedzialnością za prawidłowe 
oszacowanie wszystkich kosztów. 
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5. Oświadczam/y, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

 
6. Oświadczam/y, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 
 

7. Oświadczam/y, że 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, a Wykonawcą nie zachodzą 
powiązania kapitałowe lub osobowe 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, 

 pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 
 
 
 

          …..................................................................... 
    Pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta 
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