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ZAMAWIAJĄCY: 
 
 
 
 

Stadnina Koni Pępowo” Sp. z o.o. 
 

z siedzibą w Gogolewie 
 

Gogolewo 71, 63-840 Krobia 
 

                             e-mail: stadnina@stadninapepowo.com 

 



I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 
 

    Stadnina Koni „Pępowo” Sp. z o.o. z siedzibą w Gogolewie 

    Gogolewo 71, 63-840 Krobia     tel. 65 571 25 42/43. 
 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA. 

Przetarg nieograniczony – nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku. 
 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I GWARANCJE. 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 22.10.2021 r.  

Gwarancje – minimum : 

 25 lat na sprawność modułów – 20 lat na wady produktu, 

 10 lat na inwertery, 

 10 lat na konstrukcję. 

IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS 

SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 

O zlecenie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności będącej przedmiotem 

zamówienia. 

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do 

wykonywania zamówienia. 

3. Są autoryzowanym partnerem bądź dystrybutorem oferowanych modułów. 

4. Są autoryzowanym serwisantem oferowanych inwerterów. 

5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

6. Dokonali wizji lokalnej usytuowania inwestycji. 

7. Wykonali w ostatnich 3 latach minimum 5 instalacji o mocy min 30 kWp ( zał.nr.3 ) 

8. Posiadają polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności Wykonawcy. 

9. Wpłacą wadium w wysokości 5000,00 zł na konto STADNINY KONI PĘPOWO 55 1090 

1258 0000 0001 4749 3946 najpóźniej do dnia 17.09.2021r. ( liczy się data wpływu 

środków na konto ). 

Wykonawcy, który przetarg wygra wadium zostanie zwrócone po bezusterkowym 

odbiorze końcowym, a pozostałym Oferentom w terminie 14 dni po rozstrzygnięciu 

przetargu. 

Wykonawcy , który przetarg wygrał wpłacone wadium przepada w przypadku : 

 odstąpienia przez Wykonawcę od zawarcia umowy, 

 nie przystąpienia do jej zawarcia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie. 
 

10. Ocena spełnienia warunków określonych powyżej nastąpi na podstawie dokumentów  

wymienionych w Rozdziale VI, wg formuły „spełnia – nie spełnia”. 
 

            Nie  spełnienie  któregokolwiek  z  powyższych  warunków  lub  nie  uiszczenie  wadium  spowoduje          

            odrzucenie oferty 

 

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

     Przedmiotem zamówienia są prace związane z budową instalacji fotowoltaicznej ; 

1. Gogolewo-folwark  o mocy 30 kWp w następującej specyfikacji: 

 80 szt modułów Bruk-Bet Solar PEM.WB375Wp, 

 2 szt inwerter trzyfazowy Fronius SYMO 15.0-3-M z wbudowaną kartą Wi-

Fi,wyświetlacz,polskie menu, 

 kompletna konstrukcja do zamontowania 80 szt na dachu skośnym, 

 komplet zabezpieczeń DC (prąd stały), 

 komplet zabezpieczeń AC (prąd przemienny), 



 rozdzielnia fotowoltaiczna, 

 okablowanie DC, 

 okablowanie AC, 

 montaż, 

 uruchomienie i konfiguracja instalacji, 

 monitoring pracy instalacji on-line, 

 dokumentacja zgłoszeniowa do Enea Operator, 

 uziemienie konstrukcji, 

 przyłączenie do sieci,  

a ponadto : 

- uzgodnienia zabezpieczeń z rzeczoznawcą ds. PPOż, 

- zgłoszenie do Straży Pożarnej, 

- przygotowanie dokumentacji. 

 

2.  Gogolewo-gospodarstwo o mocy 49,5 kWp w następującej specyfikacji: 

 132 szt modułów Bruk-Bet Solar PEM.WB375Wp, 

 2 szt inwerter trzyfazowy Fronius SYMO 20.0-3-M z wbudowaną kartą Wi-

Fi,wyświetlacz,polskie menu, 

 Kompletna konstrukcja do zamontowania 132 szt na dachu skośnym, 

 komplet zabezpieczeń DC (prąd stały), 

 komplet zabezpieczeń AC (prąd przemienny), 

 rozdzielnia fotowoltaiczna, 

 okablowanie DC, 

 okablowanie AC, 

 montaż, 

 uruchomienie i konfiguracja instalacji, 

 monitoring pracy instalacji on-line, 

 dokumentacja zgłoszeniowa do Enea Operator, 

 uziemienie konstrukcji, 

 przyłączenie do sieci,  

a ponadto : 

- uzgodnienia zabezpieczeń z rzeczoznawcą ds. PPOż, 

- zgłoszenie do Straży Pożarnej, 

- przygotowanie dokumentacji. 
 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

1. Do oferty należy załączyć następujące oświadczenia lub dokumenty w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

1.1.Wypełniony formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. 

1.2.Oświadczenia – załącznik nr 2 do SIWZ. 

2. Do oferty należy załączyć również: 

- dokument określający osobę lub osoby upoważnione do działania w imieniu Oferenta ( np. 

wyciąg z KRS lub CEIDG), 

- pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio 

              z załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo musi być dołączone w formie oryginału. 

         - kopię polisy wykonawcy, 

         - kopia dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest autoryzowanym partnerem lub  

           dystrybutorem oferowanych modułów oraz serwisantem oferowanych inwerterów.  

         - referencje potwierdzające wykonanie instalacji fotowoltaicznych wyszczególnionych w  

           zał.nr.3 
 



VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z  

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, 

A TAKŻE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI. 

1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną 

(email: stadnina@stadninapepowo.com ) do dnia 14.09.2021 r. do godz.12,00. 

2. Oględziny miejsca wykonania prac Oferenci mogą dokonywać w dniu 10.09.21 r. 

w godz. 9
00

 –12
00

 po uprzednim uzgodnieniu godziny z osobą upoważnioną przez 

Zamawiającego. 

3. Do udzielenia szczegółowych informacji upoważniony jest 

– Zastępca Dyrektora Leszek Plewa, tel. 65 571 25 42/43. 
 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

1. Termin związania ofertą wynosi 7 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOWANIA OFERTY. 

1. Wykonawcy składają ofertę zgodną z SIWZ. 

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej niż 

jedną ofertę, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone. 

3. Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej, w sposób czytelny 

i trwały. 

4. Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane, począwszy od numeru 

1 na pierwszej stronie oferty. 

5. Kartki powinny być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację. 

6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w tekście oferty muszą być 

parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę. 

7. Ofertę należy umieścić w kopercie. Koperta powinna posiadać oznaczenia: 
 

Oferta na: 
 

„ Budowa instalacji fotowoltaicznych ” 
 

Koperta powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy. 
 

8. Oferta, wszystkie dokumenty i oświadczenia, złożone wraz z ofertą, winny być podpisane 

lub poświadczone przez osoby uprawione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie, 

zgodnie z aktem rejestracyjnym lub dołączonym upoważnieniem. 

9. Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować 

treść SIWZ. 

10. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców. 

 

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWIERANIA OFERT. 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Stadnina Koni „Pępowo” Sp. z o.o 

z siedzibą w Gogolewie, Gogolewo 71, 63-840 Krobia –  

w sekretariacie do dnia 20.09.2021 r. do godz. 10
00

. 

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.09.2021 r. o godz. 10
30

  w siedzibie Zamawiającego. 

3. Zamawiający dokona komisyjnego otwarcia ofert bez udziału Wykonawców. 
 

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY. 

1. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową i powinna uwzględniać wskaźniki inflacji oraz 

wszystkie roboty niezbędne do prawidłowego, zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 



i przedmiaru, zrealizowania zadania. 

2. Na cenę ofertową składać się winny wartości będące wynikiem szczegółowej i wnikliwej 

analizy, dokonanej w oparciu o SIWZ, opis przedmiotu zamówienia i wizji lokalnej . 

3. Cena ofertowa powinna również uwzględniać ilość i jakość materiałów. 

4. Oferta winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 
 

 

XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERTY. 

1. Podstawowymi kryteriami przy wyborze oferty będą: 

a) zaoferowana cena , 

b) posiadane przez Wykonawcę doświadczenie w wykonywaniu podobnych inwestycji, 

c) sytuacja finansowa Wykonawcy. 

2. Zamawiający przy wyborze oferty zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków 

ofertowych. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia ( przed 

podpisaniem umowy) bez podania przyczyny. 

 

XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY 

ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY. 

1. Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę w terminie nie krótszym niż 2 dni od dnia 

przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i nie później niż przed upływem terminu 

związania ofertą. 

2. Umowa w sprawie zamówienia może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, 

jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem 

terminu związania z ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach 

określonych w złożonej ofercie. 
 

XIV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH. 

 

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych i wariantowych. 
 

XV. POSTANOWIENIE KOŃCOWE. 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 
 

 

 

XVI. ZAŁĄCZNIKI. 

1. Formularz oferty (zał.nr.1). 

2. Formularz oświadczenia (zał.nr.2). 

3. Wykaz prac (zał.nr.3). 

4. Projekt umowy. 



  Załącznik nr 1 

    

 OFERTA  
    

Przedmiot przetargu    

  

 

BUDOWA INSTALACJI 

FOTOWOLTAICZNYCH  

    

    

Zamawiający  Stadnina Koni „Pępowo” Sp. z o.o.  

  z siedzibą w Gogolewie  

  Gogolewo71  

  63-840 Krobia  
    

Wykonawca    

  ……………………………………………  

  ……………………………………………  

  ……………………………………………  
    

Cena oferowana w zł.    

- Netto/bez podatku VAT/(cyfrowo)  ……………………………………………  

(słownie)  ……………………………………………  

  ……………………………………………  

- Brutto/z podatkiem VAT/(cyfrowo)   

(słownie)  ……………………………………………  

  ……………………………………………  

  ……………………………………………  
    

Czas realizacji zamówienia    

    

UWAGI    
    

 
 
 
 
 
 
 

 

…………………………………………… 

podpis i pieczęć osób upoważnionych 



Oferuję wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia. 
 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia i nie 

wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty. 
 

2. Oświadczam, że dokonałem wizji lokalnej , zapoznałem się z terenem oraz warunkami 

wykonania robót i dysponuję wszystkimi danymi niezbędnymi do prawidłowej ryczałtowej 

wyceny wykonania robót. 
 

3. Oświadczam, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy 

dołączonej do specyfikacji w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
  

4. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
 

………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………... 
 

5. Oferta zawiera …… stron podpisanych i ponumerowanych od nr ……. do nr ………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dnia …………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………… 

podpis i pieczęć osób upoważnionyc



 

Załącznik nr 2 
 

 

OŚWIADCZENIA 
 
 
 
 

Nazwa Wykonawcy 
 

………………………………………………………………………………………………. 
 

Adres Wykonawcy 
 

………………………………………………………………………………………………. 
 

Numer tel. 
 

………………………………………………………………………………………………. 
 

 

Oświadczam, co następuję; 
 

1. Nie toczy się w stosunku do reprezentowanej przez mnie firmy postępowanie upadłościowe, 

nie została ogłoszona jej upadłość, jak też firma nie jest w stanie likwidacji. 
 

2. Nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

i zdrowotne. 
 

3. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenia dla realizacji przedmiotu zamówienia. 
 

4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia. 

 
 

 
 

 

 
 

Dnia ……………………… 

 
 

………………………………………………. 

podpis i pieczęć osób upoważnionych 



Załącznik nr 3 

 

WYKAZ 5 ZAMONTOWANYCH INSTALACJI 

W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT 

 

 

 

Nazwa Oferenta 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Adres Oferenta 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Numer tel. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Lp Opis przedmiotu zamówienia/moc 

zainstalowana 

Okres realizacji 

zamówienia (Rok) 

Adres pocztowy 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

Dnia ………………………. ……………………………………………… 

       podpis i pieczęć osób upoważnionych 

 
 
 


