
 
 

Zgierz, 06.10.2017 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 

W związku z realizacją projektu pt. „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii poprzez instalację paneli fotowoltaicznych o mocy 109,975 kWp na budynkach firmy 

Interbag Sp. z o.o.” przez firmę  Interbag Sp. z o.o. w ramach działania 4.1 Odnawialne źródła 

energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 

zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na zaprojektowaniu, zakupie, 

dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 109,975 kWp. 

I. Dane Zamawiającego 

Interbag Sp. z o.o. 

Ul. Twarda 3/5 

95-100 Zgierz 

NIP: 729-24-69-284 

 

II. Tytuł i kod zamówienia 

Usługa polegająca na zaprojektowaniu, zakupie, dostawie i montażu instalacji 

fotowoltaicznej o mocy 109,975 kWp. 

Kategoria ogłoszenia: Roboty budowlane 

Kody CPV dotyczące przedmiotu zamówienia: 

09 331 200-0 SŁONECZNE MODUŁY FOTOELEKTRYCZNE 

09 332 000-5 Instalacje słoneczne  

45 311 200-2 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

45 315 600-4 INSTALACJE NISKIEGO NAPIĘCIA 

45 315 300-1 INSTALACJE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO 

45 311 100-1 ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ELEKTRYCZNEGO 

45 315 100-9 INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTROTECHNICZNE 

45 232 221-7 PODSTACJE TRANSFORMATOROWE 

45 317 200-4 INSTALOWANIE TRANSFORMATORÓW ELEKTRYCZNYCH 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, zakup, dostawa urządzeń, montaż i 

uruchomienie kompletnej instalacji fotowoltaicznej wytwarzającej energię 

elektryczną o mocy 109,975 kWp wraz z oprzyrządowaniem oraz niezbędnym 

okablowaniem, zdolnym do przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej.  

Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Programem Funkcjonalno-Użytkowym 

przygotowanym dla niniejszej inwestycji. 

 

Adres inwestycji: dachy budynków firmy Interbag Spółka z o.o. znajdujące się w 

województwie łódzkim, powiat: zgierski, miejscowość: Zgierz, ul. Twarda 3/5, 

działka nr 266/2. 



 
Na przedmiot zamówienia składają się: 

a) Przygotowanie dokumentacji projektowej przedłożonej do akceptacji 

Zamawiającego, 

b) Dostawa i montaż kompletnej instalacji, w tym, m.in.: 

– panele fotowoltaiczne  

– konstrukcja  

(aluminiowa i stal nierdzewna), 

– inwertery trójfazowe  

– okablowanie AC i DC, 

- rozdzielnica z kompletną aparaturą zabezpieczającą oraz kontrolno-pomiarową, 

– monitoring produkcji energii w instalacji, informujący o ilości wyprodukowanej 

energii, danych historycznych, elektrycznych parametrach pracy systemu i 

wykrytych usterkach i błędach, 

- przystosowanie instalacji fotowoltaicznej do istniejącej infrastruktury 

odgromowej. 

Wszystkie elementy instalacji muszą być fabrycznie nowe. 

c) Konfiguracja i uruchomienie instalacji. 

d) Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz dokumentacji niezbędnej do 

przyłączenia do operatora sieci dystrybucyjnej. 

e) Udzielenie gwarancji na instalację w zakresie nie niższym niż: 

– panele fotowoltaiczne: minimum 10 lat (dodatkowo 10 lat gwarancji na min. 90% 

sprawności nominalnej oraz minimum 25 lat gwarancji na min. 80% sprawności 

nominalnej), 

– inwerter: minimum 5 lat. 

 

Dokumentacja techniczna (Program Funkcjonalno-Użytkowy) dostępna jest dla 

zainteresowanych w siedzibie Zamawiającego. 

 

IV. Termin realizacji zamówienia 

Inwestycja powinna zostać wykonana w całości (łącznie z dokumentacją 

powykonawczą i zgłoszeniem do operatora sieci dystrybucyjnej) do 15.09.2018. 

Przewidywany termin podpisania umowy to 27.10.2017 roku. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie: wykonali z należytą starannością 

co najmniej 1 instalację fotowoltaiczną o mocy nie mniejszej niż 120 kWp na 

dachachu budynku w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. 

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Oferent przedłoży do 

Formularza ofertowego listy referencyjne, potwierdzające powyższy fakt. 



 
Oferent powinien dołączyć oryginały tych dokumentów lub kopie 

potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta. 

b) Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (zgodnie z 

wytycznymi w zakresie kwalifikowalności w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 r.) 

Warunek ten zostanie uznany za spełniony na podstawie oświadczenia 

dołączonego do oferty. 

c) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, zasobami finansowymi 

oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Warunek ten zostanie uznany za spełniony na podstawie oświadczenia 

załączonego do oferty. 

d) Posiadają polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzenia działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na kwotę 

minimum 1 000 000,00 zł. 

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Oferent przedłoży do 

Formularza ofertowego oryginał lub kopię polisy potwierdzoną za zgodność z 

oryginałem przez Oferenta. 

e) Wpłata wadium w wysokości 10.000,00 PLN na konto zamawiającego. 

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Oferent przedłoży do 

Formularza ofertowego dowód wpłaty wadium, a w przypadku wadium 

wpłacanego w pieniądzu, wniesiona kwota zostanie zarejestrowana na koncie 

zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

 

VI. Kryteria wyboru oferty 

Wykonawcy, spełniający warunki udziału w postępowaniu ofertowym zostaną 

dopuszczeni do konkursu ofert, który zostanie przeprowadzony na podstawie 

kryteriów wyboru ofert. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o 

następujące kryteria: 

 

1. Cena netto wykonania usługi za 1 kWp– waga kryterium 40% 

Sposób przyznawania punktacji: 

Cena netto wykonania usługi za 1 kWp (CN1KWP): 

 Cena netto za 1 kWp do 4480 PLN – 100 pkt 

 Cena netto za 1 kWp między 4481 a 5000 PLN – 75 pkt 

 Cena netto za 1 kWp między 5001 a 6000 PLN – 50 pkt 

 Cena netto za 1 kWp powyzej 6000 PLN – 25 pkt 

Ceny zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

Weryfikacja kryterium odbędzie się na podstawie ceny netto umieszczonej w 

ofercie. 

 

2. Czas reakcji serwisu w godzinach – waga kryterium 30% 

Maksymalna ilość punktów 100 



 
Czas reakcji serwisu w godzinach (CRS) 

Sposób przyznawania punktacji: 

Liczna Punktów = (Najniższy czas reakcji serwisu w konkursie ofert / Czas 

reakcji serwisu Oferenta) * 100 

Weryfikacja kryterium odbędzie się na podstawie oferty. 

 

3. Długość gwarancji na instalację PV w latach – waga kryterium 30 % 

Maksymalna ilość punktów 100 

Długość gwarancji na instalację PV w latach (DG) 

Sposób przyznawania punktacji: 

Liczna Punktów = (Czas gwarancji na instalację PV Oferenta/ Najdłuższy czas 

gwarancji na instalację PV w konkursie ofert) * 100 

Weryfikacja kryterium odbędzie się na podstawie oferty. 

 

Łączna liczba punktów zostanie określona na podstawie poniższego wzoru: 

∑ = 0,4* liczba punktów za CN1KWP + 0,3* liczba punktów za CRS + 0,3* 

liczba punktów za DG 

Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, który otrzyma najwyższą liczbę 

punktów. 

 

VII. Wymagania dotyczące Wadium 

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: 

dziesięć tysięcy złotych). 

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsięborczości ( Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek 

bankowy Zamawiającego: 

BANK: Raiffeisen Polbank 

Nr rachunku: 66 1750 0012 0000 0000 2143 5333 

Z adnotacją „Wadium – zpytanie ofertowe nr. 1” 

 



 
4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które 

znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu 

składania ofert. 

5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 

gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze 

pisemne żadanie zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

powinna zawierać następujące elementy: 

a) Nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz 

wskazanie ich siedzib; 

b) Kwotę gwarancji; 

c) Termin ważności gwarancji w formule: „od dnia…..- do dnia……” 

d) Zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie 

zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 

6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga 

oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 

7. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od 

dnia, w którym upływa termin składania ofert. 

8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze 

oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, 

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku 

określonego w art. 46 ust. 4a ustawy. 

9. Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zapytania ofertowego. 

10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał 

ofertę przez upływem terminu składania ofert. 

11. Zamawiający żada ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 

odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi 

wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 

12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta 

została wybrana: 



 
a) Odpmówił podpisania umowy w sprawie zapytania ofertowego, na warunkach 

określonych w ofercie 

b) Zawarcie umowy w sprawie zapytania ofertowego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy. 

 

VIII. Miejsce i termin składania ofert 

1. Oferty (przygotowane na wzorze załączonym do niniejszego zapytania 

ofertowego) należy przesyłać do siedziby Zamawiającego: 

- pocztą tradycyjną,  

- pocztą elektroniczną  

- lub dostarczyć osobiście. 

Za termin złożenia oferty Zamawiający uznaje datę wpływu dokumentów / 

datę otrzymania elektronicznej wersji dokumentów. 

2. Adres siedziby firmy Interbag Sp. z o.o., Ul. Twarda 3/5, 95-100 Zgierz, adres 

poczty elektronicznej marketing@interbag.pl 

3. Termin składania ofert upływa w 23.10.2017 r o godzinie 10.00. 

4. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 25.10.2017 r. 

5. O wynikach konkursu, Oferenci zostaną poinformowani drogą elektroniczną, 

mailową lub listowną. 

6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

7. Umowa z Oferentem, który wygra konkurs ofert zostanie podpisana w terminie 

dogodnym dla obu stron jednak nie później niż do 27.10.2017 r. 

 

 

IX. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert 

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

2. Do konkursu ofert zostaną dopuszczone tylko prawidłowo złożone oferty, czyli: 

a) Będące zgodne z zapytaniem ofertowym co do przedmiotu zapytania                                     

ofertowego. 

b) Przygotowane na formularzu będącym załącznikiem do przedmiotowego 

zapytania. 

c) Złożone w terminie przewidzianym na składanie ofert. 

d) Całościowe. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. 

e) Przygotowane w języku polskim.  

f) Napisane czytelnie oraz podpisane i opieczętowane we wskazanych 

miejscach. Oferta musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do 

reprezentowania Wykonawcy oraz opatrzona pieczęcią firmową. 

W przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie 

rejestracyjnym Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne 



 
pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez Oferenta.  

g) Z ceną w polskich złotych. 

h) Posiadające termin ważności oferty minimum 30 dni. 

i) Posiadające wymagane załączniki. 

 

3. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

a) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

b) Dokument rejestrowy firmy (KRS / wyciąg z CEIDG / w przypadku spółek 

cywilnych umowa spółki wraz z aneksami).  

c) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 

2). 

d) Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym, 

zasobami finansowymi oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

(Załącznik nr 3). 

e) Karty techniczne proponowanych paneli fotowoltaicznych oraz inwerterów, 

wraz z certyfikatami  (dopuszczalne zarówno w języku polskim jak i w 

języku angielskim). 

f) Dowody posiadanego doświadczenia (w postaci listów referencyjnych). 

g) Oryginał lub kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzenia działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Oferenta. 

h) Upoważnienie dla osoby reprezentującej firmę (jeżeli dotyczy). 

i) Dowód wpłaty Wadium. 

 

X. Wybór Wykonawcy 

Zamawiający wybierze ofertę, która spośród wszystkich poprawnie złożonych 

otrzyma najwyższą liczbę punktów. Następnie, Wykonawca zostanie zaproszony do 

podpisania umowy. 

 

XI. Wykluczenia 

Z postępowania zostaną wykluczeni Oferenci, którzy są powiązani osobowo lub 

kapitałowo z Zamawiającym (zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 

19.09.2016 r.) 

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 przygotowaniem i 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, 

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. 

 

XII. Informacje dodatkowe 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania niniejszego zapytania przed 

terminem jego zakończenia bez podawania przyczyny. W przypadku takiej 

sytuacji niezwłocznie poinformuje Oferentów, którzy już wysłali oferty, oraz 

wyda stosowny komunikat. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia niniejszego postępowania 

bez wyłonienia Wykonawcy lub do unieważnienia postępowania bez 

podawania przyczyny. 

3. Zamawiający przewiduje możliwości dokonywania istotnych zmian umowy 

zawartej w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego. Istotne zmiany 

umowy mogą dotyczyć terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia 

siły wyższej lub czynników po stronie Zamawiającego, które mogłyby 

spowodować wydłużenie terminu realizacji zamówienia. 

4. Dla niniejszego zamówienia nie przewiduje się zamówień uzupełniających. 

5. Wszelkie pytania dotyczące przedmiotowego zamówienia należy kierować do 

p. Andrzeja Podgórskirgo na adres mailowy: marketing@interbag.pl 

6. Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej 

www.interbag.pl 

 

XIII. Załączniki do zapytania ofertowego 

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 

2. Załącznik nr 2 - Wzór Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub 

osobowych.  

3. Załącznik nr 3 - Wzór Oświadczenia o dysponowaniu odpowiednim 

potencjałem technicznym, zasobami finansowymi oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 
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