Bielsk Podlaski, dnia 16 marca 2021 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/03/2021
Aktualizacja zapytania z dnia 16.03.2021
(zmianie uległ termin składania ofert w związku ze zmianami w formularzu oferty – Załącznik nr 1)
Dotyczy projektu WND-RPPD.05.01.00-20-0540/19 pt. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych do 40
kW na potrzeby sklepów Arhelan” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego 2014-2020 . Gospodarka niskoemisyjna, RPPD.05.01.00. Energetyka oparta
na odnawialnych źródłach energii na podstawie umowy UDA-RPPD.05.01.00-20-0540/19-00 zawartej
dnia 13.05.2020 roku.
I. Tryb udzielenia zamówienia:
1.

Postępowanie jest prowadzone w trypie Zapytania Ofertowego zwanego dalej „ZO” na
podstawie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i ma na celu wybór najkorzystniejszej
oferty na wykonanie zadania „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych do 40 kW na potrzeby
sklepów Arhelan” realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie projektu UDARPPD.05.01.00-20-0540/19-00 zawartej dnia 13.05.2020 roku.

2.

Postawa prawna:
1) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U.2016.380 z późn. Zm).
2) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020
3) Postępowanie niniejsze nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych i nie jest prowadzone w trybie tej ustawy.
4) Wszelkie informacje przedstawione w niniejszym zapytaniu oraz załączonych dokumentach
służyć mają wyłącznie przygotowaniu oferty i nie powinny być wykorzystywane w inny sposób.
5) Postępowanie przeprowadzone zostanie z zachowaniem zasady przejrzystości i jawności, z
zapewnieniem zachowania uczciwej konkurencji i z dołożeniem wszelkiej staranności w celu
uniknięcia konfliktu interesów.

II. ZAMAWIAJĄCY
ARHELAN HELENA BURZYŃSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Aleja Józefa Piłsudskiego 45 17-100 Bielsk Podlaski. NIP: 543-000-14-47. REGON: 0500 21109
Osoba do kontaktu: Rafał Maleszewski tel. +48 603 808 515 e-mail : rafal.maleszewski@arhelan.pl

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na
budynkach sklepów ARHELAN w liczbie 11 zestawów o łącznej mocy zainstalowanych modułów –
387,2 kWp, zgodnie z zestawieniem tabelarycznym obiektów przeznaczonych do założenia
instalacji fotowoltaicznych wskazanym w § III ust. 3 Zapytania ofertowego.
2. Zakres pracy obejmuje dostawę i montaż wraz z uruchomieniem instalacji fotowoltaicznych dla
budynków sklepów ARHELAN wraz z opracowaniem zgłoszenia do Zakładu Energetycznego oraz
kompleksowej dokumentacji powykonawczej instalacji i przekazanie jej Użytkownikowi. Oferta
przygotowywana przez oferentów powinna obejmować komplet dostaw i usług koniecznych do
przeprowadzenia przedsięwzięcia, aż do przekazania jej Zamawiającemu. Wykonawca w swoim
zakresie ujmie także te prace dodatkowe i elementy instalacji, które nie zostały wyszczególnione,
lecz są ważne bądź niezbędne dla poprawnego funkcjonowania i stabilności działania oraz
wymaganych prac konserwacyjnych jak również dla uzyskania gwarancji sprawnego i
bezawaryjnego działania i monitoringu wszystkich instalacji.
3. Zakres zamówienia obejmuje opracowanie projektu wykonawczego oraz projektu wraz z
uzgodnieniami z właściwym rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod
względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, dostawę i montaż elementów
instalacji fotowoltaicznej wraz z jej przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej, uruchomieniem,
a także wszelkie inne czynności konieczne do należytego wykonania przedmiotu umowy, bądź
wymagane zgodnie z obowiązującym prawem oraz zaleceniami właściwych organów administracji
publicznej. Szczegółowy zakres prac obejmuje m. in.:
1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i
warunkami technicznymi wykonania robót, ze wskazówkami Zamawiającego oraz
zasadami sztuki budowlanej,
2) wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do wykonania
przedmiotu zamówienia,
3) przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie terenu prac instalacyjnych,
4) dostawę i montaż elementów instalacji fotowoltaicznej wraz z wykonaniem robót
budowlanomontażowych oraz wykonanie prac montażowych elektrycznych
5) dostawa i montaż instalacji odgromowej, uziemiającej i połączeń wyrównawczych,
6) dostawa, konfiguracja i uruchomienie monitoringu i raportowania wraz ze sterowaniem
elektrownią z poziomu tego systemu oraz ustawieniem interfejsu wizualizacji w wybranym
miejscu,

7) wykonanie przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej oraz uruchomienie
instalacji,
8) wykonanie rozruchu technologicznego,
9) przygotowanie dokumentów niezbędnych do zgłoszenia i uruchomienia instalacji poprzez
przyłączenie jej do systemu dystrybucyjnego po akceptacji przez lokalnego dystrybutora
energii elektrycznej tj. PGE Dystrybucja SA,
10) uporządkowanie terenu po robotach,
11) zabezpieczenie terenu przed dostępem osób niepowołanych,
12) zabezpieczenie znajdujących się na terenie budowy wyrobów przez kradzieżą,
uszkodzeniem czy zniszczeniem,
13) stała współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu umowy oraz wykonanie
w wyznaczonym terminie poleceń Zamawiającego pod groźbą wstrzymania robót,
14) utylizowanie wszystkich materiałów uzyskanych z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach,
15) zapewnienie wszystkim osobom upoważnionym, uczestnikom procesu wykonawczego,
dostępu do miejsca prac instalacyjnych.
Zestawienie tabelaryczne obiektów przeznaczonych do założenia instalacji fotowoltaicznych:
Lp.

Nazwa

Adres

kod

pocztowy

i Ulica i nr

Moc kWp

miejscowość
1.

Sklep Arhelan nr 7

17-200 Hajnówka

Białowieska 5a

40

2.

Sklep Arhelan nr 13

17-100 Bielsk Podlaski

Ogrodowa 11b

25,28

3.

Sklep Arhelan nr 17

17-100 Bielsk Podlaski

Mickiewicza 178a

40

4.

Sklep Arhelan nr 19

16-100 Sokółka

Białostocka 130

40

5.

Sklep Arhelan nr 24

17-111 Boćki

Bielska 18

40

6.

Sklep Arhelan nr 29

17-330 Nurzec Stacja

Żerczycka 36

21,12

7.

Sklep Arhelan nr 41

17-307 Mielnik

Strażacka 4

32,32

8.

Sklep Arhelan nr 53

16-060 Zabłudów

Białostocka 45

40

9.

Sklep Arhelan nr 54

17-210 Narew

Białowieska 16

40

10.

Sklep Arhelan nr 57

18-230 Ciechanowiec

Wojska Polskiego 23a

40

11.

Sklep Arhelan nr 62

16-040 Gródek

Polna 10

28,48

Zamawiający wymaga zachowania określonej mocy instalacji fotowoltaicznych podanych w tabeli
powyżej.

16) wymagania techniczne Przedmiotu Zamówienia
Moduły fotowoltaiczne:
Typ modułu

Monokrystaliczny

Moc modułu

min 360 Wp

Sprawność modułu

min 20,35% w warunkach STC

Ilość BB

min 9

współczynnik wypełnienia FF

min 0,78

Gwarancja na wady ukryte

min 15 lat

Gwarancja na wydajność

min 25 lat

Gwarancja na uzysk mocy

- po 1 roku – minimum 98 %
- po 25 latach – minimum 83,0%

Inne

brak efektu LID, wolne od PID, podwójne szkło, tylko dodatnia
tolerancja mocy

Maksymalne

napięcie 1500V

systemowe
Wymiary modułu

max 2120x1050x30

Falownik:
Sprawność maksymalna

min 98,5%

Sprawność ważona

min 98,0%

Rozłącznik DC

TAK

Zabezpieczenie przed pracą TAK
wyspową
Zabezpieczenie

odwrotnej TAK

polaryzacji DC
Zabezpieczenie nadprądowe TAK
AC
Monitorowanie

awarii TAK

łańcucha modułów PV
Wykrywanie

rezystencji TAK

izolacji DC
Metoda chłodzenia

konwekcja naturalna

Stopień ochrony

min IP65

Konstrukcja

bez transformatora

Pobór mocy w porze nocnej

max 2,5W

4. Prace związane z dostawą, montażem i uruchomieniem instalacji:
1. Dostawa instalacji fotowoltaicznej oraz wykonanie wszelkich prac montażowych,
konstrukcyjnych i instalacyjnych w zakresie wymaganym dla zrealizowania przedmiotu
zamówienia.
2. Wykonanie wszelkich innych niezbędnych prac i usług związanych z przedmiotem
zamówienia, np. utylizacji materiałów itp.
3. Sprawdzenie poprawności działania instalacji, w tym:
a. wykonanie wszystkich niezbędnych badań i pomiarów oraz sprawdzeń
technicznych,
b. sporządzenie

protokołów

i

przekazanie

do

eksploatacji

instalacji

fotowoltaicznej.
4. Sporządzenie przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej.
5. Uzgodnienie dokumentacji powykonawczej z Zamawiającym.
6. Przekazanie instalacji do odbioru i eksploatacji Zamawiającemu wraz z kompletną
dokumentacją powykonawczą.
7. Przeprowadzenie instruktażu personelu Zamawiającego w zakresie sposobu montażu,
wyposażenia, uruchomienia oraz eksploatacji instalacji.
8. Zgłoszenie mikroinstalacji do sieci OSD.
5. Dokumentacja powykonawcza powinna obejmować między innymi:
1. wszystkie elementy dokumentacji projektowej techniczno- wykonawczej,
2. wszelkie zmiany jakie miały miejsce podczas montowanych instalacji odbiegających od
dokumentacji projektowej techniczno- wykonawczej,
3. Karty katalogowe zamontowanych urządzeń.
6. Wymagania dotyczące monitoringu pracy instalacji:
Wszystkie instalacje należy wyposażyć w monitoring pracy instalacji po stronie AC oraz DC. Dane będą
wysyłane na platformę poprzez sieć Internet. Monitoring pracy systemu fotowoltaicznego powinien w
szczególności zawierać:
1) aktualną moc falowników i całej instalacji fotowoltaicznej,
2) ilość wyprodukowanej energii elektrycznej w okresie dnia, miesiąca, roku i od początku
uruchomienia instalacji,

3) ilość zużytej energii elektrycznej przez obiekt w okresie dnia, miesiąca, roku i od początku
uruchomienia instalacji,
4) bilans energii elektrycznej wyprodukowanej, wysłanej i pobranej z sieci elektroenergetycznej,
5) ilość energii zużytej bezpośrednio z instalacji fotowoltaicznej przez obiekt,
6) prezentację danych na platformie internetowej w sposób przejrzysty tabelaryczny lub na
wykresach.
Urządzenia monitorujące pracę systemu powinny mieć możliwość bezprzewodowej i przewodowej
komunikacji do zdalnej obsługi i odczytu danych umożliwiającej podgląd pracy systemu z poziomu
standardowej przeglądarki internetowej. Dostęp do systemu monitorowania w okresie gwarancyjnym
musi mieć charakter bezpłatny.
System powinien zapewniać archiwizację podstawowych parametrów elektrycznych (w szczególności
ilości wytworzonej energii). System powinien posiadać funkcję raportowania nieprawidłowości w pracy
instalacji. Wykonawca zobowiązany jest do konfiguracji i uruchomienia systemu monitorowania w
miejscu montażu instalacji oraz do przekazania dostępu Zamawiającemu.
7. Pozostałe wymogi i informacje związane z realizacją zamówienia:
a. Zamawiający informuje, że z uwagi na uzyskane dofinansowanie ilość modułów instalacji
może ulec zmniejszeniu. Uzasadnienie: wszystkie powyższe elementy są niezbędne celem
realizacji wydatku: zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej.
b. Przedmiot zamówienia zawiera przybliżone ilości materiałów.
c. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy,
technologie itp. nie mogą stanowić jedynie zamienników w stosunku do metod, materiałów,
urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w przedmiocie zamówienia, ale muszą
gwarantować spełnienie zdefiniowanych tam wymagań Zamawiającego.
Przez – równoważne - rozumie się materiały o parametrach technicznych i eksploatacyjnych nie
gorszych (nie niższych) od założonych w dokumentacji /wskazanych przez Zamawiającego w
szczególności w odniesieniu do:
- charakteru użytkowego (tożsamości funkcji)
- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość)
- parametrów bezpieczeństwa użytkowania
- standardów emisyjnych,
- izolacyjności cieplnej
Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez
Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.
8. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

9. Do oferty należy załączyć projekt umowy, złożona oferta ma stanowić integralną część umowy.
Zamawiający przewiduje zmiany w umowie w wypadkach w niej wskazanych, tj.:
a) W wypadku zmiany stawek VAT – zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia Wykonawcy
poprzez dostosowanie wynagrodzenia Wykonawcy do aktualnej stawki.
b) W wypadku rozwiązania lub zmiany umowy, która wiąże Zamawiającego z Instytucją
Pośredniczącą – dostosowaniu ulegną te elementy Umowy, które muszą zostać zmienione, aby
osiągnąć zgodność z umową z Instytucją Pośredniczącą.
c) Możliwość zmiany sposobu płatności wynagrodzenia Wykonawcy, w tym wprowadzenie
wynagrodzenia płatnego w transzach.
d) Zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów
programowych, mających wpływ na realizację umowy.
e) Zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
f) Zmiany terminu płatności.
10. Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.
Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV dotyczące przedmiotu zamówienia:
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne
09332000-5 Instalacje słoneczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów
komunikacyjnych i linii energetycznych
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
71320000-7- Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin realizacji zamówienia – do dnia 18 czerwca 2021 r. Jest to termin zakończenia wszystkich
wykonanych robót. Do upływu wskazanego terminu Wykonawca ma obowiązek wykonać
wszystkie roboty i zgłosić je do odbioru wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do jego
dokonania.
2. Zamawiający informuje, że niniejsze zamówienie jest dofinansowane ze środków UE, a dostawa
musi nastąpić w terminie wskazanym w ust.1.

3. Terminy realizacji zamówienia mogą ulec zmianie, w zależności od wystąpienia okoliczności
których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy lub w sytuacjach przewidzianych w
projekcie umowy.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty oznacza akceptację treści zapytania bez
zastrzeżeń.
2. W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty:
a. które powiązane są z Zamawiającym (beneficjenta) lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego (beneficjenta) lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego (beneficjenta) czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub
kapitałowo, w szczególności poprzez:
1)uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2)posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
3)pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
4)pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w
szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
b. w stosunku do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, lub w
przypadku,

którego

w zatwierdzonym

przez sąd układzie w postępowaniu

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego
majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. I ustawy z dnia 15
maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz.
149, 398, 1544 i 1629) lub w stosunku do którego upadłość ogłoszono;
c. wykonawcy wobec których wydano ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z
uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Ocena braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, z uwagi na powyższe okoliczności zostanie
dokonana w oparciu o obligatoryjne załączniki do oferty:
a)

w odniesieniu do okoliczności wskazanej w § IV ust. 1 i 2 lit. a - na podstawie oświadczenia

złożonego przez Wykonawcę — wzór treści oświadczeń stanowi Załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego,
b)

w odniesieniu do okoliczności wskazanych w § IV ust. 2 lit. b poprzez złożenie oświadczenia

oraz aktualnego odpisu z właściwego rejestru, któremu podlega wykonawca w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej (Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
c) w odniesieniu do okoliczności wskazanych w § IV ust. 2 lit. c:
- Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków wraz informacją, że w stosunku do Wykonawcy nie jest prowadzone
postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązania
wnioskodawcy, w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego , że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
- Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
a. uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności:
Montażu może dokonać wykonawca spełniający, co najmniej jedno z wymagań:
- może sprawować samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, tj. ma uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności instalacyjnej: w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- posiada świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji
i sieci na stanowisku dozoru lub eksploatacji wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad
stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
(Dz. U. 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późniejszymi zmianami) – w zakresie niezbędnym dla montowanej
instalacji,
- posiada ważny certyfikat wystawiony przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego odpowiednio w
zakresie instalowania systemów fotowoltaicznych
Weryfikowane na podstawie załączonego oświadczenia – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
b.

wiedza i doświadczenie: dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania doświadczenia
Zamawiający, wymaga, aby wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert
wykonał co najmniej 10 dostaw i montażu instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 400 kWp.

Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie przedłożonych protokołów zdawczoodbiorczych
lub referencji oraz załącznika nr 3 do zapytania ofertowego.
c. potencjał techniczny: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
d.

sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
przedłoży aktualną i opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzenia działalności o wartości nie mniejszej niż kwota brutto przedstawiona w ofercie.
Weryfikowane na podstawie załączonego dokumentu.

e. w celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie odpowiada wymaganiom określonym przez
zamawiającego: Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego, w ramach
złożonej oferty, materiały, elementy i systemy spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego oraz zapewniają uzyskanie wskazanego efektu produkcyjnego. Ocena spełniania
warunku nastąpi na podstawie dokumentów, o których mowa w § XIII pkt. 7 i 8 Zapytania
Ofertowego, złożonych przez Wykonawcę, w tym potwierdzającego osiągnięcie żądanego efektu
produkcji energii odnawialnej, uwzględniając warunki lokalizacji budowanej instalacji.
Przedmiotowy dokument musi zawierać co najmniej wykaz materiałów, elementów użytych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia, niezbędne obliczenia oraz informację dotyczącą energii
wyprodukowanej przez oferowany system PV w ciągu roku (sieć AC) – [kWh].
f.

dodatkowe warunki: Wykonawca wpłaci wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia
tysięcy złotych). Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia 9 kwietnia 2021 r. do godz. 16:00.

Wadium może być wniesione w następującej formie:
1. pieniądzu.

Przelewem na konto zamawiającego: 39 1240 2904 1111 0000 2764 3396 tytułem: „Wadium zapytanie
ofertowe nr 1/03/2021”. O uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w
terminie decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego. Wniesienie wadium w pieniądzu
będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu
przewidzianego na wniesienie wadium. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na
rachunku bankowym.
2. gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej.
W zależności od wybranej formy wadium (pkt. 1-2) - oryginał gwarancji bankowej lub ubezpieczenia
należy złożyć wraz z ofertą. W przypadku ofert składanych drogą mailową jako skan oryginału (w
przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty, konieczne będzie dostarczenie oryginału w wersji
papierowej).
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa stanowiące formę wniesienia wadium, winna spełniać co
najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy):
- ustalać beneficjenta gwarancji, ubezpieczenia tj.: Zamawiającego na kwotę 20.000,00 zł.
- określać kwotę gwarantowaną, ubezpieczoną w zł
- określać termin ważności
- określać przedmiot gwarancji, ubezpieczenia
- musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz zamawiającego w przypadku
wystąpienia następujących okoliczności: być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na
każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w następujących okolicznościach:
a) gdy wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w
ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy.
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi obejmować przynajmniej cały okres związania
z ofertą.
Zwrot wadium:
Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej (z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza)
lub unieważnieniu postępowania;
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia; Zamawiający zwraca

niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania
ofert.
Utrata wadium:
Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, Zamawiającego do
uzupełnienia oświadczeń i dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, co
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy;
c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
V. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które ustala się w
wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot zamówienia.
Zabezpieczenie wykonawca zobowiązany jest wnieść na rachunek lub dostarczyć najpóźniej w dniu
podpisania umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego NR 39 1240 2904 1111 0000 2764 3396.
Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu będzie się znajdowało na koncie depozytowym
Zamawiającego.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń lub ubezpieczenia powinny być
one wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz okres rękojmi wraz z terminem
zwrotnym zabezpieczenia.
Strony postanawiają, że 10% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 90% wniesionego zabezpieczenia
przeznacza się, jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót montażowych.
Zabezpieczenie należytego wykonania będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak
niżej:

1) 90% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
zamawiającego za należycie wykonane,
2) 10% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie później niż w 15 dniu od daty upłynięcia minimalnego
okresu rękojmi za wady. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczenia winno wynikać, że bank lub ubezpieczyciel, zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie
maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie
Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń
Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.
W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.
Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy powinny być
zawarte w projekcie umowy załączonym do oferty.
VI. KRYTERIUM OCENY OFERTY I WAGI PUNKTOWE PRZYPISANE DO POSZCZEGÓLNYCH
KRYTERIÓW
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Kryterium nr 1 - Czas usunięcia awarii (wad) od momentu zgłoszenia usterki (w godzinach) – waga
kryterium 20 %
Kryterium nr 2 - Łączna cena brutto oferty – waga kryterium 60%
Kryterium nr 3 - Gwarancja na wykonane roboty montażowe (w miesiącach) – waga kryterium 10%
Kryterium nr 4 – Parametry techniczne konstrukcji montażowej- waga kryterium 10%
Sposób przyznawania punktacji
Maksymalna liczba punktów jaką zdobyć może Oferent wynosi 100 punktów, w podziale na
poszczególne kryteria (według ich wagi):
Kryterium nr 1 – 20 punktów
Kryterium nr 2 – 60 punktów
Kryterium nr 3 – 10 punktów
Kryterium nr 4 – 10 punktów
Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikających z
kryteriów oceny oferty, które będą wyliczane następująco:
Kryterium nr 1 - Czas usunięcia awarii (wad) od momentu zgłoszenia usterki (w godzinach)
Punkty za kryterium „Czas usunięcia awarii” (waga 20 pkt.) zostaną przyznane zgodnie z poniższym
opisem:
a) Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najkrótszego czasu na usunięcie awarii i
uruchomienie instalacji od momentu zgłoszenia (dotyczy także wymiany wadliwych urządzeń-

elementów instalacji) podanego przez Wykonawców. Zamawiający zastrzega, że maksymalna ilość
godzin na usunięcie awarii i uruchomienie instalacji od momentu zgłoszenia awarii wynosi 168 godzin.
Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane wg poniższego wzoru:

Najkrótszy czas usunięcia awarii spośród złożonych ofert
Punkty = -------------------------------------------- x 20 pkt. (max. 20 pkt.)
Czas usunięcia awarii badanej oferty
b) W przypadku niepodania przez Wykonawcę czasu usunięcia awarii, zamawiający do oceny oferty
przyjmie maksymalny czas usunięcia awarii, tj. 168 godzin. Oferta zawierająca „Czas usunięcia awarii”
dłuższy niż 168 godzin zostanie uznana za niezgodną z zapytaniem i odrzucona.
c) Oferta z czasem usunięcia awarii w ciągu 24 godzin i mniej otrzyma maksymalną ilość punktów i nie
będzie dodatkowo punktowana. W przypadku zaoferowania czasu usunięcia awarii 24 godziny i mniej
Zamawiający do oceny przyjmie maksymalnie punktowany czas usunięcia awarii, tj. 24 godziny
Kryterium nr 2 - Łączna cena brutto oferty
Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” - (waga 60 pkt.) zostanie obliczona wg
następującego wzoru:
Najniższa cena spośród złożonych ofert (w PLN)
Punkty = ----------------------------------- x 60 pkt. (max. 60 pkt.)
Cena oferty badanej (w PLN)
Kryterium nr 3 - Gwarancja na wykonane roboty montażowe w miesiącach
Punkty za kryterium „Gwarancja na wykonane roboty montażowe w miesiącach” - (waga 10 pkt.) zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem:
a) Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego okresu gwarancji i rękojmi na
wykonane roboty budowlane (montażowe) wraz z gwarantowanymi przeglądami okresowymi
instalacji PV (raz na 12 miesięcy) w ramach realizacji przedmiotu zamówienia przedstawionego przez
wykonawców zastrzegając, iż minimalny okres (termin) gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy wg
poniższego wzoru:
Długość okresu gwarancji w badanej ofercie w miesiącach
Punkty = ---------------------------------------------------------------- x 10 pkt. (max. 10 pkt.)
Najdłuższy gwarantowany okres gwarancji wskazany w ofertach w miesiącach
b) W przypadku niepodania przez Wykonawcę okresu gwarancji, Zamawiający do oceny oferty przyjmie
minimalny okres (termin) gwarancji i rękojmi tj. 36 miesięcy.

c) Jeżeli Wykonawca określi okres krótszy niż minimalny wymagany do zaoferowania okres (termin)
gwarancji i rękojmi (tj. 36 miesięcy), oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
d) Oferta z okresem 240 miesięcy i więcej gwarancji otrzyma maksymalną ilość punktów, tj. 10,00 pkt
i nie będzie dodatkowo punktowana. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji i rękojmi 240 i
więcej miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonane roboty montażowe, Zamawiający do oceny przyjmie
maksymalny punktowany okres gwarancji i rękojmi, tj. 240 miesięcy.
Kryterium nr 4 – Parametry techniczne konstrukcji montażowej
Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do parametrów technicznych oferowanej
konstrukcji stalowej i zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem:
- w przypadku, gdy zaoferowane konstrukcje nośne modułów fotowoltaicznych będą pokryte powłoką
magnezową lub będą aluminiowe - anodowane- 10 pkt
- w przypadku, gdy zaoferowane konstrukcje nośne modułów fotowoltaicznych nie będą pokryte
powłoką magnezową lub nie będą aluminiowe - anodowane- 0 pkt
Zamawiający może przyznać Wykonawcy maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie
uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny
ofert.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że dwóch lub więcej
oferentów uzyskało tyle samo punktów, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składający
oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować warunków gorszych, niż zaoferowane w złożonych ofertach.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy przesłać listownie lub poprzez Bazę Konkurencyjności lub złożyć osobiście do dnia 16
kwietnia do godziny 14:00 na adres: ARHELAN HELENA BURZYŃSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Aleja
Józefa Piłsudskiego 45, 17-100 Bielsk Podlaski z dopiskiem: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych do
40 kW na potrzeby sklepów Arhelan”.
Liczy się data wpływu dokumentów.
VIII. SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
3. Ofertę składa się w formie pisemnej, w języku polskim wraz z oświadczeniami Oferenta. Wzór oferty
oraz oświadczenia są dołączone do niniejszego zapytania.
4. Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową
- posiadać datę sporządzenia
- zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, NIP, adres e-mail
- zawierać specyfikację zamówienia
- zawierać wymagane załączniki
- podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
4. Oferta powinna zawierać oddzielnie cenę brutto i netto dla opracowania projektu wykonawczego i
projektu wraz z uzgodnieniami z właściwym rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz oddzielnie brutto i netto dla
dostawy i montażu elementów instalacji fotowoltaicznej wraz z jej przyłączeniem do sieci
elektroenergetycznej, uruchomieniem, a także wszelkie inne czynności konieczne do należytego
wykonania przedmiotu umowy, bądź wymagane zgodnie z obowiązującym prawem oraz zaleceniami
właściwych organów administracji publicznej podaną w walucie PLN.
5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
6. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy
podać w Formularzu oferty załączając uzasadnienie wykazujące, iż informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
IX. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA I PODPISANIE UMOWY
a) Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszona na stronie
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz stronie Zamawiającego.
b) Po wyborze najkorzystniejszej oferty organizator wezwie niezwłocznie oferenta, którego oferta
będzie uznana za najkorzystniejszą do zawarcia umowy.
c) W przypadku gdy wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy z zamawiającym, możliwe jest
podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał
kolejną najwyższą liczbę punktów.
X. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego.
b) Zostanie złożona po terminie składania ofert.
c) Oferta nie będzie posiadała wszystkich wymaganych załączników.
d) Wadium nie zostało wniesione w wymaganej wysokości oraz terminie.
e) Nie będzie się odnosiła do kryteriów oceny ofert.
f) Oferta zawiera niską cenę w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia.

Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zwiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci
ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień we wskazanym przez Zamawiającego terminie lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
XI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania warunków niniejszego postępowania,
odwołania/unieważnienia postępowania bez konieczności podania przyczyn i konsekwencji prawnych
i finansowych z tego wynikających, na każdym etapie.
Ponadto zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę,
którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie obarczone jest
wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
XII. WARUNKI ZMIANY UMOWY
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień podpisanej umowy, w
formie aneksu do umowy, pod warunkiem zgody obu stron.
1. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z
zastrzeżeniem ust.2.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zamówienia lub wprowadzenia zmian
umowie na etapie podpisywania i w podpisanej umowie, w tym w szczególności przeprowadzenia
negocjacji w celu zmniejszenia ceny, zmiany warunków płatności oraz zmiany terminów realizacji
zamówienia, z Wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia, a także wprowadzenia zmian w umowie z następujących powodów:
a) zmiana uwarunkowań prawno-administracyjnych.
b) zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 lub zmian w innych Wytycznych, obowiązujących dla
zawartej umowy i wymagających zmiany umowy zawartej z Wykonawcą.
c) zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności zmiany albo
wprowadzenie nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści
umowy do aktualnego stanu prawnego.
d) zmiana wynikająca z rozbieżności i niejasności w umowie, których nie będzie można usunąć w inny
sposób niż poprzez zmianę postanowień umowy, a zmiana postanowień umowy spowoduje
jednoznaczną interpretację postanowień umowy przez obie jej Strony.
e) zmiana związana z koniecznością likwidacji pomyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

f) zmiana okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć,
a zmiana postanowień w umowie nie prowadzi do zmiany charakteru umowy lub w lepszy sposób
zabezpieczy cele projektu.
g) otrzymania decyzji z Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – IZ zawierającej
zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których
Zamawiający zostanie zobowiązany.
h) zmiana w rozliczeniu umowy ustalonym przez Strony.
i) zmiana rozwiązań technologicznych.
j) siły wyższej.
k) niezależnych od Stron lub w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy – na zasadach uzgodnionych odrębnie pomiędzy Stronami umowy.
l) inne zmiany na wniosek każdej ze stron.
XIII. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY
1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
3. Wykaz wykonanych instalacji.
4. Protokoły zdawczo - odbiorcze lub referencje potwierdzające doświadczenie.
5. Polisa ubezpieczeniowa.
6. Potwierdzenie wniesienia wadium.
7. Karty katalogowe proponowanych urządzeń (moduły, inwertery).
8. Dokument opracowany z zastosowaniem dowolnego programu komputerowego służącego do
prognozowania uzysku energetycznego z instalacji fotowoltaicznej dla inwestycji.
11. Projekt umowy na realizację zamówienia.
12. Zaświadczenie z ZUS/KRUS.
13. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach z właściwego urzędu skarbowego.
14. Klauzula informacyjna.
XIV. INFORMACJE DODATKOWE
Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować poprzez Bazę
Konkurencyjności lub na adres rafal.maleszewski@arhelan.pl
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert Zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o
wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez

rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono
zapytanie ofertowe.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść zapytania ofertowego.
Zapytanie ofertowe wraz ze zmianami upublicznione zostanie również w Bazie Konkurencyjności.
Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie może wezwać Wykonawcę, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia dokumentów i oświadczeń, o których mowa w
zapytaniu ofertowym.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych instalacji
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o uprawnieniach do wykonania określonej działalności lub czynności dla
realizacji zamówienia będącego przedmiotem zapytania ofertowego
Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna

