
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE 
"LUSIA" LUCYNA WRZESIEŃ

Łeba, dnia 2022-11-15

DATA PUBLIKACJI: 2022-11-15

Zapytanie ofertowe

I. Przedmiot zamówienia: dostawa fotowoltaiki i pompy ciepła

II. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
a) Przedmiotem inwestycji jest dostawa fotowoltaiki i pompy ciepła do budynku położnego w 
ul. Sienkiewicza 8b, 84-360 Łeba
b) Minimalne wymagania techniczne:

 Fotowoltaika:
 Moc 4,95 kWp;
 Gwarancja: na moduły OV co najmniej 25 lat; na falownik co najmniej 10 lat;

na montaż co najmniej 15 lat;
 Pompa ciepła:

 Znamionowa moc cieplna 12 kW
 3 funkcje - ogrzewanie, chłodzenie, grzanie wody

III. Termin wykonania zamówienia: 
od dnia podpisania umowy/wystawienia zlecenia do dnia 31.01.2023.

IV. Termin i forma składania ofert:
Ofertę do zapytania ofertowego należy dostarczyć w terminie do dnia 23 listopada 2022 roku do
godz.  24.00  drogą  elektroniczną  na  adres  buniks@o2.pl  lub  na  adres  Zamawiającego
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "LUSIA" LUCYNA WRZESIEŃ Leśna 16, 84-300 Mosty.

V. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 
Cena netto – 100 %

VI. Opis sposobu przyznawania punktów za dane kryterium 
Kryterium zostanie ocenione w skali punktowej do 100 punktów, w taki sposób, że oferta
najtańsza uzyska 100 punktów, pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.
Punkty za ocenę zostaną wyliczone według następującego wzoru:
      Cena netto najniższa
Liczba punktów = ……………………………………. X 100 punktów
 Cena netto badanej oferty
Punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

VII. Postępowanie  ofertowe  zostanie  unieważnione w przypadku braku złożenia  co najmniej
dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym. 

VIII. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
1. Akceptują  treść  zapytania  bez  zastrzeżeń  –  złożenie  oferty  oznacza  akceptację  treści
zapytania bez zastrzeżeń.
2. Posiadają uprawnienia do realizacji zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
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3. Znajdują  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  prawidłowe  wykonanie
usług,
4. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym
Potwierdzeniem powyższego następuje poprzez złożenie wraz z ofertą stosowanego oświadczenia wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 1.

IX. Informacja o przypadkach odrzucenia ofert:
Oferta zostanie odrzucona w następujących przypadkach:

1. Jeśli treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
2. Jeśli została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu
3. Jeśli  oferta  została  złożona  przez  podmiot  powiązany  osobowo  lub  kapitałowo  z

Zamawiającym
4. Jeśli została złożona po terminie określonym w zapytaniu ofertowym

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
(Beneficjentem) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego
lub  osobami  wykonującymi  w  imieniu  Zamawiającego  (Beneficjenta)  czynności  związane  z
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
4)  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;
5)  pozostawaniu  z  wykonawcą  w  takim  stosunku  prawnym  lub  faktycznym,  że  może  to  budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób

z poważaniem, 

………………………………………………………….
Załączniki:
ZAŁĄCZNIK nr 1 – oświadczenie o spełnieniu warunków ubiegania się o zamówienie 

………………………………………………………….

Potwierdzenie otrzymania, data
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