
Warszawa, dnia : 09. 12.2022 r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji 
Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy 
ul. Polna 7 A, 00-625 Warszawa

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

W POSTĘPOWAŃ IU NA:

Rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej (34,625kW) o 
dodatkową moc 14,7 - 15kW na dachu bazy noclegowej wraz z jej

uruchomieniem

1. INFORMACJA O ZAMAWIAJ£_CYM

m.st. Warszawa - Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście, ul. Polna 7A, 00 - 625 Warszawa 

biuro@osir-polna.pl

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej (34,625kW) o dodatkową moc 

14,7 - 15kW na dachu bazy noclegowej wraz z jej uruchomieniem w Ośrodku Sportu 

i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście z siedzibą w Warszawie 00-625, ul. Polna 7a

Osoba udzielająca informacji: Marcin Grzeszek tel. +48 22 825-38-60 wew. 108 

e-mail: marcin.grzeszek@osir-polna.pl

3. KRYTERIA WYBORU

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która będzie spełniać wymogi niniejszego 
zaproszenia a cena realizacji zamówienia będzie najniższa spośród złożonych ofert.

4. FORMA OFERTY 

Wymagana forma złożenia oferty:

Wg wyboru Wykonawcy składającego ofertę:
>  pisemnie -  na adres Zamawiającego,
>  pocztą elektroniczną na adres: biuro@osir-polna.pl

mailto:biuro@osir-polna.pl
mailto:marcin.grzeszek@osir-polna.pl
mailto:biuro@osir-polna.pl


Zaleca się złożenie oferty z wykorzystaniem wzoru formularza stanowiącego Załącznik do niniejszego 
Zaproszenia. Zamawiający dopuszcza sporządzenie oferty w innej formie niż proponowany wzór 
formularza oraz przekazanie szczegółowych informacji nt. przedmiotu oferty (w tym w postaci np. 
folderów, katalogów, itp.).

5. TERMIN PRZESŁANIA OFERTY

Prosimy o przesłanie oferty w formie wskazanej w pkt. 4 w terminie do dnia : 19.12.2022 r. do eodz. 
10.00........

6. ROPO

W związku z prowadzonym postępowaniem, informujemy, że Administratorem danych osobowych 
Oferenta jest Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Polnej 7A, 00 - 625 Warszawa, 
reprezentowany przez Dyrektora. W sprawach związanych z danymi osobowymi można 
skontaktować się z powołanym Inspektorem ochrony danych: mailowo na adres 
ochrona.danych(5)osir-polna.pi bądź listownie na adres korespondencyjny wskazany powyżej. 
Oferent ma prawo dostępu do danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia 
przetwarzania danych, prawo do sprostowania danych, prawo sprzeciwu - korzystanie z uprawnień 
przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy 
rozporządzenia, ustawy o ochronie danych osobowych, KPA oraz przepisów sektorowych. Jeżeli 
Oferent uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma prawo wnieść 
skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Biuro 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: ul. Stawki 2,00 - 193Warszawa. Dane osobowe 
Oferenta będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania na : „Rozbudowa istniejącej 
instalacji fotowoltaicznej (34,625kW) o dodatkową moc 14,7 - 15kW na dachu bazy noclegowej 
wraz z jej uruchomieniem" w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście, ul. Polna 7A", 
a następnie, jeśli to będzie miało miejsce do zawarcia i wykonania umowy. Podanie przez Oferenta 
danych jest konieczne do przeprowadzenia ww. postępowania. Podstawą prawną przetwarzania 
danych Oferenta jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 
umowy, której Wykonawca jest stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy). Odbiorcami 
danych osobowych Oferenta będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania 
ich na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, organy kontrolne, a także 
podmioty świadczące na naszą rzecz usługi na podstawie podpisanych umów. Dane osobowe będą 
przez nas przetwarzane przez cały czas przez który będzie trwała procedura, w razie podpisania 
umowy -  do zakończenia realizacji a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia 
ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego

7. Informacje Dodatkowe / Uwagi 

Sugeruje się odbycie wizji lokalnej na obiekcie 

Szczegółowy zakres obowiązków:

1. Wykonawca powinien wykonać co najmniej 5 instalacji o mocy co najmniej 20 kW każda 
okresie poprzednich 2 lat

2. Planowana instalacja powinna być zbudowana z modułów monokrystalicznych
3. Łączna moc instalacji 14,7 - 15kW, z zastosowaniem modułów fotowoltaicznych o mocy 

nie mniejszej niż 375W.



4. Minimalna moc pojedynczego modułu: 375 kW, waga pojedynczego modułu do 20 kg.
5. Gwarancja wydajności na zastosowane moduły min 98% mocy znamionowej w ciągu 

pierwszego roku a przynajmniej 85% po 25 latach.
6. Oferta przewiduje rozbudowę instalacji na istniejącym falowniku trójfazowym SE30k / 

SE33,3K SolarEdge, (zastosowanie falownika zaprojektowanego do pracy z optymalizatorami 
mocy wraz z pełną optymalizacją pracy instalacji w warunkach zacienienia).

7. Z racji na proekologiczne podejście samorządu, należy wykazać że ekwiwalent unikniętej 
emisji C02 wynosi min. 14 500 kg/rok potwierdzony symulacją opartą na licencjonowanym 
programie do projektowania instalacji.

8. Optymalizatory zastosowane przy instalacji powinny mieć gwarancję producenta min. 25 lat.
9. Oferta powinna zakładać wykonanie projektu wykonawczego instalacji fotowoltaicznej przez 

uprawnionego projektanta specjalności elektrycznej.
10. Oferta powinna zakładać, że instalacja PV zostanie uzgodniona z rzeczoznawcą do spraw 

przeciwpożarowych.
11. Oferta powinna zakładać wykonanie analizy ryzyka w związku z występującą instalacją 

odgromową na połaci dachowej.
12. Wykonawca skonfiguruje i uruchomi monitoring instalacji PV.

13. W ofercie Wykonawca powinien uwzględnić dostawę i montaż konstrukcji wsporczej 
dla dachu płaskiego - system balastowy, nachylenie konstrukcji 15st° (plan i waga balastu 
zostanie dobrane na etapie projektu wykonawczego).

14. Wykonawca przeprowadzi aktualizację zgłoszenia u Operatora Systemu Dystrybucji, 
przeprowadzi pomiary elektryczne i wymieni przewodu między falownikiem a tablicą 
bezpiecznikową.

15. Wykonawca przeprowadzi analizę konstrukcyjną dachu (lub potwierdzi zapoznanie się 
z dostarczoną przez Zamawiającego) i bierze pełną odpowiedzialności za dociążenie połaci 
instalacją fotowoltaiczną.

16. Wykonawca powinien dysponować polisą OC na min. 1 min. zł. Polisa powinna 
obowiązywać co najmniej do dnia 31 grudnia 2023 r.

17. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania instalacji PV do 31 grudnia 2022 r.
18. Gwarancja na montaż 60 miesięcy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania ofertowego bez wyboru 

oferty (wykonawcy)

Załączniki:

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz ofertowy -  stanowi załącznik do zaproszenia

Umowa -  wzór umowy stanowi załącznik do zaproszenia wraz Załącznikiem nr.l




