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 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO  
 
 

Projekt 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. 

 

FORMULARZ OFERTY 
 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia …… 
złożone przez przedsiębiorstwo: 

 
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 
 
Ja/my niżej podpisany/i 

…………………………………………………………………………….. 
(Imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta) 

 
działając w imieniu i na rzecz: 

…………………………………………………… 
(Nazwa i adres Oferenta, NIP) 

 

Składam/y następującą ofertę: 

Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach sklepów ARHELAN w liczbie 11 

sztuk o łącznej mocy zainstalowanych modułów – 387,2 kWp,  

Moduły fotowoltaiczne: 

Parametry 

techniczne 

Określone w zapytaniu Oferowane 

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 30 lat  

Gwarancja na uzysk - po 1 roku – minimum 99%  
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mocy - po 30 latach – minimum 83,0% 

Inne brak efektu LID, wolne od PID, podwójne 

szkło, tylko dodatnia tolerancja mocy 

 

Maksymalne 

napięcie systemowe 

1500V  

Wymiary modułu max 2120x1050x30  

 

Falownik: 

Parametry techniczne Określone w zapytaniu Oferowane 

Sprawność 

maksymalna 

min 98,5%  

Sprawność ważona min 98,0%  

Rozłącznik DC TAK  

Zabezpieczenie przed 

pracą wyspową 

TAK  

Zabezpieczenie 

odwrotnej polaryzacji 

DC 

TAK  

Zabezpieczenie 

nadprądowe AC 

TAK  

Monitorowanie awarii 

łańcucha modułów PV 

TAK  

Wykrywanie 

rezystencji izolacji DC 

TAK  

Metoda chłodzenia konwekcja naturalna  

Stopień ochrony min IP65  

Konstrukcja bez transformatora  

Pobór mocy w porze 

nocnej 

max 2,5W  
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L.P. Zakres oferty Cena netto  Cena brutto 

1. Dostawa wraz z montażem instalacji 
fotowoltaicznych na budynkach sklepów 
ARHELAN w liczbie 11 sztuk o łącznej mocy 
zainstalowanych modułów – 387,2 kWp 

  

2. Opracowania projektu wykonawczego i 
projektu wraz z uzgodnieniami z właściwym 
rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych pod względem 
zgodności z wymaganiami ochrony 
przeciwpożarowej 

  

 Łączna cena z poz. 1 i 2   

 

  Wpisać odpowiednio 

Kryterium nr 1 - Czas 
usunięcia awarii (wad) od 
momentu zgłoszenia 
usterki (w godzinach) 

Liczba godzin na usunięcie 
awarii (wad) od momentu 
zgłoszenia usterki w godzinach 

 

Kryterium nr 3 - Gwarancja 
na wykonane roboty 
montażowe w miesiącach 

Długość okresu gwarancji w 
miesiącach 

 

Kryterium nr 4 – Parametry 
techniczne konstrukcji 
montażowej 

Rodzaj pokrycia konstrukcji 
montażowej powłoką 
(podkreślić właściwą opcję ) 

a) Magnezowa, 
b) aluminiowe – anodowane, 
c) Bez pokrycia wyżej 

wymienionymi. 

 
Oświadczam/y, że zapoznałem/am/zapoznaliśmy się z informacjami zawartymi w zapytaniu 
ofertowym i nie wnoszę/wnosimy żadnych zastrzeżeń. 
 
DO NINIEJSZEJ OFERTY ZAŁĄCZAM/MY: 

a) OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH – ZAŁĄCZNIK NR 2 
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO. 

b) WYKAZ GŁÓWNYCH DOSTAW – NA PODSTAWIE PRZEDŁOŻONYCH PROTOKOŁÓW 
ZDAWCZOODBIORCZYCH LUB REFERENCJI ORAZ ZAŁĄCZNIKA NR 3 DO ZAPYTANIA 
OFERTOWEGO. 

c) OŚWIADCZENIE O UPRAWNIENIACH DO WYKONYWANEJ DZIAŁALNOŚCI (ZGODNIE Z § IV 
UST.3 LIT. A ZAPYTANIA OFERTOWEGO) – ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO. 

d) POLISA LUB INNY DOKUMENT UBEZPIECZENIA (WAŻNY NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERTY) – 
ZGODNIE Z § IV UST. 3 LIT.D ZAPYTANIA OFERTOWEGO. 

e) KARTA KATALOGOWA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH ORAZ FALOWNIKA. 
f) PROJEKT UMOWY DOSTAWY ZAWIERAJĄCY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE BĘDĄCE 

CZĘŚCIĄ ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ OFERTY.  
g) KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 5 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO. 
h) INNE ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE WEDŁUG ZAPYTANIA OFERTOWEGO. 

 
 Oferta ważna: 60 dni od daty upływu terminu składania ofert. 
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………………………………. r……………………..……..…………………………………………. 
Data i podpis osoby/osób upoważnionej/-nych do reprezentowania Oferenta
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
 

 
Projekt 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. 
 

 
…………………………………………….. 
Pieczęć Oferenta 

 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH 
 
 
Oświadczam/y, że nie zachodzą przesłanki w zakresie powiązania osobowego lub kapitałowego z 
Zamawiającym tj. 
wzajemne powiązania 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 (Oferentem), 
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 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. 

 
 
 
 
 

………………………………. r……………………..……..…………………………………………. 
Data i podpis osoby/osób upoważnionej/-nych do reprezentowania Oferenta
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
 

Projekt 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. 

 
 
 
…………………………………………….. 
Pieczęć Oferenta 

 
 
 
 

WYKAZ GŁÓWNYCH DOSTAW 
 
 

Lp. Przedmiot dostawy 
Data 

wykonania 
Wartość brutto 

Podmiot, na rzecz którego wykonano 
usługę  

 
Oferent musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat licząc od dnia poprzedzającego dzień złożenia oferty, a jeśli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, co najmniej 10 instalacji o łącznej mocy 400 KWp. 

 
1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 
 
 
 

 
 

 
………………………………. r……………………..……..…………………………………………. 

Data i podpis osoby/osób upoważnionej/-nych do reprezentowania Oferenta
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
 

Projekt 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. 

 
 
 
…………………………………………….. 
Pieczęć Oferenta 

 
 

 
OŚWIADCZENIE O UPRAWNIENIACH DO WYKONANIA OKREŚLONEJ 

DZIAŁALNOŚCI LUB CZYNNOŚCI DLA REALIZACJI ZAMÓWIENIA BĘDĄCEGO 
PRZEDMIOTEM ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 
Ja (my) niżej podpisany (i), działając w imieniu i na rzecz: 
 
 

………………………………………….…………………………………………………….………… 
(Nazwa i adres Wykonawcy, NIP) 

 
 
oświadczam(y), że jako Wykonawca spełniam, co najmniej jedno z wymagań (należy zaznaczyć 
właściwą opcję): 
❑ 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. 

 
 
 

 
 

………………………………. r……………………..……..…………………………………………. 
Data i podpis osoby/osób upoważnionej/-nych do reprezentowania Oferenta



 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
 

Projekt 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. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma  ARHELAN HELENA BURZYŃSKA 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA Aleja Józefa Piłsudskiego 45 17-100 Bielsk Podlaski. NIP: 543-000-

14-47.  

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 

• imię i nazwisko 

• stanowisko 

• e-mail 

• nr telefonu 

• miejsce zatrudnienia/prowadzenia działalności gospodarczej/miejsce zamieszkania 
 

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f  RODO w 

celu związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym prowadzonym w trybie zgodnym z 

zasadą konkurencyjności, a także, w przypadku wyboru oferty i podpisania umowy, w celu 

realizacji i rozliczenia projektu, w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.  

2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z „Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, organy 

uprawnione do kontroli projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz pomioty 

takie jak: firma dokonująca rozliczeń niniejszego projektu, biuro rachunkowe.  



 

 

 

 

 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji oraz okres trwałości 

projektu. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, na 

przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. 

5. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar 

Gospodarczy.  

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.  

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu przeprowadzenia 

procedury wyboru dostawców oraz upublicznienia wyników wyboru w Bazie 

Konkurencyjności, jak i warunkiem zawarcia i wykonania umów zawartych pomiędzy 

Państwem a administratorem. Są Państwo zobowiązani do ich podania , a konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia i wykonania tych umów. 

8. Posiada Pani/Pan:  

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;  

b) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;  

c) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO;  

9. nie przysługuje Pani/Panu:  

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 



 

 

 

 

 

RODO.  

* Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 

„Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020” oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.  

** Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.   

                       

 
        podpis  


