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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty na: 

wykonanie przebudowy przyłącza energetycznego w budynku przy ulicy Kołobrzeskiej 11A. 

2. Przedmiot zamówienia: wykonanie rozdzielenia instalacji przed i zalicznikowej oraz przystosowanie 

wewnętrznej linii zasilającej do poboru mocy.  

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

 oględziny instalacji pod kątem zgodności z dokumentacją; 

 wykonanie jednokreskowego schematu zasilania; 

 dokonanie uzgodnień z ENERGA OPERATOR odnośnie planowanej przebudowy układu 

pomiarowego, warunków odbioru oraz montażu dodatkowego licznika; 

 realizacja przebudowy przyłącza energetycznego zgodnie ze sztuką budowlaną 

i obowiązującymi przepisami prawa, według:  

o sporządzonego i zaakceptowanego przez ENERGA OPERATOR schematu 

jednokreskowego; 

o warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej otrzymanych od ENERGA 

OPERATOR numer P/21/024651 z dnia 01.04.2021r. (załącznik nr 1); 

o wytycznych Zamawiającego; 

 wyselekcjonowanie obwodów należących do WIORiN z istniejących rozdzielnic 

elektrycznych i przeniesienie ich do dodatkowej rozdzielnicy należącej wyłącznie 

do WIORiN; 

 podłączenie uprzednio wyselekcjonowanych obwodów do nowo projektowanej rozdzielnicy 

elektrycznej; 

 sporządzenie dokumentacji powykonawczej po zakończeniu robót; 

 dokonanie odbioru instalacji z zamawiającym; 



 kompleksowa usługa – robocizna oraz materiał potrzebny do realizacji - zakup niezbędnych 

materiałów, dostarczenie szafki licznikowej oraz rozdzielnicy WIORiN po stronie 

zleceniobiorcy. 

4. Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2022 roku. 

5. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe 

warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie, ul. Kołobrzeska 11A, 

10-444 Olsztyn – pokój nr 12, osoba do kontaktu: Pani Elżbieta Furgała – kierownik Działu 

Administracyjnego, tel. 660 735 710. 

6. Kryteria wyboru ofert: 

Cena za całość przedmiotu zamówienia 100% 

Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów, oferty z kolejnymi cenami otrzymają liczbę punktów 

obliczoną według poniższego wzoru: 

 

Cena oferty z najniższą ceną x 100  

         Cena badanej oferty                = liczba punktów 

 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę. 

7. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń 

(np. posiadanie koncesji, zezwolenie): 

 posiadanie sepowskich uprawnień energetycznych kontrolno-pomiarowych lub uprawnień 

budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych; 

 posiadanie wiedzy oraz doświadczenia w projektowaniu i wykonywaniu instalacji 

energetycznych; 

 dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

8. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści: 

Wzór umowy został dołączony do niniejszego zapytania ofertowego jako załącznik nr 2. 

9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego 

wniesienia (jeżeli jest wymagane): 

Wniesienie zabezpieczenia nie jest wymagane. 

10. Warunki gwarancji zostały określone we wzorze umowy (załącznik 2) w §6 pkt. 6-11. 

11. Sposób przygotowania oferty: 

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej lub na komputerze korzystając 

z przesłanego wzoru oferty (załącznik nr 3), nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej 

kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, 

z adnotacją „Zapytanie ofertowe – nr sprawy DA.272.7.2022 do postępowania o udzielenie 



zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy przyłącza energetycznego 

w budynku przy ulicy Kołobrzeskiej 11A” lub za pomocą poczty elektronicznej (należy pamiętać 

aby dokumenty były własnoręcznie podpisane i dopiero zeskanowane) w tytule wiadomości wpisując 

„Zapytanie ofertowe – nr sprawy DA.272.7.2022”.  

12. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 10.06.2022 roku, do godziny 15:30 

w Sekretariacie (pok. 16) Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie, 

ul. Kołobrzeska 11A, 10-444 Olsztyn, za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod tym samym adresem 

(decyduje data stempla pocztowego) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

wi-olsztyn@piorin.gov.pl. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny. 
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