
Opole, dnia 06.12.2022r. 
 
 

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM 
DLA ZAMÓWIENIA  

PN.: „DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA STACJI 

UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI OPOLE-BRZEZIE” 
Numer zamówienia: ZP/PROW/170/2022 

1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

PROWOD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup, 46-082 Kup, ul. Rynek 4, wpisana 
przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 102843, posiadająca NIP: 7541000021 
oraz REGON: 530944564, a także posiadająca kapitał zakładowy w wysokości: 68.306.810,00 zł (słownie: 
sześćdziesiąt osiem milionów trzysta sześć tysięcy osiemset dziesięć złotych 00/100) – w całości pokryty. 

Telefon: +48 77 469 11 81 

Faks: +48 77 469 11 84 

e-mail: sekretariat@prowod.pl 

Adres strony internetowej Zamawiającego:  www.prowod.pl 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 
https://www.platformazakupowa.pl/pn/prowod. 

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, w którym 
swoje oferty mogą składać wyłącznie wykonawcy zaproszeni przez Zamawiającego (wg §22 Regulaminu). 
Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), ze względu na treść art. 2 ust. 1 pkt 2 
w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 pkt 1 tej ustawy (zamówienie sektorowe o wartości mniejszej niż progi 
unijne dla zamawiających sektorowych) i realizowane jest w oparciu o postanowienia Regulaminu 
udzielania zamówień publicznych przez PROWOD Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Kup.  
2.2. W zakresie nieuregulowanym specyfikacją warunków zamówienia stosuje się zapisy Regulaminu 
udzielania zamówień w Prowod Sp. z o. o. oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 
2.3. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia negocjacji przy wyborze najkorzystniejszej 
oferty. 
2.4. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na 
podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 Pzp oraz nie przekracza kwot określonych w obwieszczeniu Prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 Pzp.  
2.5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  
2.6. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 



 
 

2 
 

2.7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 
2 x do 50,00 kWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie SUW Brzezie (45-920) w Opolu, ulica 
boczna od ul. Dobrzeńskiej. Inwestycja obejmuje również przeprowadzenie niezbędnych szkoleń z obsługi 
i konserwacji instalacji oraz zapewnienie serwisu instalacji w okresie gwarancji. 

3.2. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości i rękojmi na wykonane prace budowlano-
montażowe i wszelkie wykorzystane w instalacji komponenty na okres minimum 72 miesięcy. Okres 
gwarancji i rękojmi stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 

3.3. Niezależnie od wskazanego powyżej okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wykorzystać w 
realizacji przedsięwzięcia podstawowe elementy instalacji o okresie gwarancji producenckiej nie krótszej 
niż minimalne okresy wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

3.4. Kody i nazwy opisujące przedmiot zamówienia (CPV) : 

 09332000-5 - Instalacje słoneczne  
 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne  

45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 
71314100-3 - Usługi elektryczne 
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. 

3.5. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera OPZ, stanowiący załącznik do SWZ. 

4. TERMIN SKŁADANIA OFERT 

4.1. Ofertę wraz z załącznikami Wykonawcy składają w odpowiedzi na zaproszenie Zamawiającego za 
pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/prowod.  

4.2. Ofertę należy złożyć do dnia 16.12.2022r. do godz. 10:00.  
4.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2022r. o godz. 10:05. 
4.4. Otwarcie ofert jest niejawne i nastąpi za pomocą platformy zakupowej, o której mowa w pkt 4.1. 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia to maksymalnie do 60 dni od dnia podpisania umowy.  

Termin wykonania stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 

Za termin wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się dzień podpisania przez Strony protokołu odbioru 
końcowego.  

 

Zatwierdzam:  
mgr inż. Mariusz Pelc – Prezes Zarządu 
 
 
 
.............................................. 
      Kierownik Zamawiającego 
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