
 
 

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT 
„System fotowoltaiczny o mocy 83,75 kW” 

 

Załuski, dnia  29.05.2015 r. 

Zamawiający: 

AVIT Adam Rytel 
ul. Niepiekła 9 
09-142 Załuski 
NIP 5671171056 
REGON 130355521 
Tel: 23 676 68 14 

Tytuł Projektu: 

„Wzrost innowacyjności AVIT Adam Rytel poprzez wdrożenie innowacyjnej 
technologii pakowania produktu”. Projekt współfinansowany przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2007-2013. 

Przedmiot 
zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu fotowoltaicznego o mocy 
83,75 kW.  Przedmiot zamówienia powinien składać się z następujących 
elementów: 

 System wolnostojący na dach pochyły zapewniający szczelność 
dachu; 

 Zabezpieczenia nadmiaro-prądowe, czujniki zaniku fazy oraz 
zabezpieczenia przepięciowe; 

 335 paneli fotowoltaicznych o mocy 83,75 kW (335 fotoogniw 250 
kW); 

 4 przetwornice napięcia; 

 Struktury montażowe na dach pochyły; 

 Okablowanie AC oraz DC; 

 10 letnia gwarancja na wszystkie komponenty. 
 
Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia – do 30.09.2015 r 

Kryterium oceny: 

Cena - 100 % 

Sposób oceny ofert: 
KC – kryterium ceny: 

 Cena minimalna – najniższa cena wśród rozpatrywanych ofert, 

 Cena oferty – cena w aktualnie analizowanej ofercie, 
KC = Cena minimalna/Cena oferty x 100 pkt. 

Miejsce składania 
ofert: 

Oferty należy składać na adres AVIT Adam Rytel: 
ul. Niepiekła 9, 09-142 Załuski 

Forma złożenia 
ofert: 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź złożona 
osobiście na adres podany powyżej. Prosimy o sporządzenie ofert na 
przygotowanym formularzu ofertowym (załącznik nr 1) z dopiskiem: 
„Odpowiedź na ogłoszenie dotyczące dostawy systemu fotowoltaicznego 
o mocy 83,75 kW” 

Termin złożenia 
ofert: 

Termin składania ofert upływa 30 dnia od ukazania się ogłoszenia, 
tj. 28.06.2015 r. 

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona do oferenta bez otwierania. 

( podpis Zamawiającego) 

 



 
 
Załącznik nr 1  

 

Formularz oferty cenowej 
 

Wykonawca: 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

 

Zamawiający: 

AVIT Adam Rytel 

ul. Niepiekła 9 

09-142 Załuski 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu z dnia 29.05.2015 r.  niniejszym składam ofertę na: 

Dostawę systemu fotowoltaicznego o mocy 83,75 kW 

Lp. Nazwa zadania 
Wartość netto 

oferty  
(w PLN) 

Wartość 

brutto oferty 

(w PLN) 

Termin 

realizacji 

1. Dostawa systemu fotowoltaicznego  

o mocy 83,75 kW 

  do 

30.09.2015 

 

1. Oświadczamy, że podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT jest zgodna 

z przepisami Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 353 

z 2004 r.). 

2. Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym zamówieniem.  

3. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest* płatnikiem podatku VAT. (* niepotrzebne skreślić) 

4. W przypadku wygrania zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy 

w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na 

ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na przeprowadzenie wszelkich badań mających na celu 

sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz wyjaśnień 

finansowych i technicznych, przez Zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli.  

7. Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia 

wyznaczamy (imię i nazwisko)   .................................................  

8. Oświadczamy, że jesteśmy związani naszą ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
  

Dnia .....................             ............................................. 
(pieczęć i podpis Wykonawcy) 

 


