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Gliwice, 10.06.2021 
Zamawiający: 
EUVIC Sp. z o.o. 
ul. Przewozowa 32, 44-100 Gliwice 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

W związku z realizacją projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na konstrukcji nad miejscami 
parkingowymi, znajdującymi się przed budynkiem biurowym zlokalizowanym przy ul. Przewozowej 32 w 
Gliwicach”, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:  
 

1. Instalacja fotowoltaiczna z licznikiem energii elektrycznej, obejmująca:   
Zakup i montaż urządzeń technologicznych instalacji fotowoltaicznej na konstrukcji nad miejscami 
parkingowymi, wyposażonej w panele słoneczne o łącznej mocy 39,96 kWp i łącznej powierzchni 
czynnej (netto) 194,4 m2  wraz z robotami elektrycznymi, ogólnobudowlanymi i demontażowymi w 
obrębie instalacji fotowoltaicznej oraz licznikiem energii elektrycznej – 1 komplet; 

2. Stacja ładowania, obejmująca: 
Zakup i montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych o mocy modulowanej od 11 do 22 kW 
wraz z robotami ogólnobudowlanymi i elektrycznymi – 2 komplety. 

 
Kryteria wyboru oferty: 
Cena: wybrana zostanie oferta o najniższej cenie, o ile spełnia wszystkie wymogi określone w niniejszym 
zapytaniu ofertowym. 
 
Składanie ofert częściowych: 
Nie jest dopuszczalne. 
 
Złożona oferta handlowa powinna zawierać następujące elementy: 

− nazwę i adres oferenta, 

− nr telefonu oraz osobę upoważnioną do kontaktu, 

− datę sporządzenia,  

− cenę, 

− termin ważności oferty (nie krótszy niż 14 dni od terminu upływu składania ofert),  

− termin realizacji (do 15.09.2021), 

− sposób i termin płatności. 
 
Oferta może być sporządzona na Załączniku nr 1.  
Zamawiając zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia postępowania w sprawie wyboru oferty bez podania 
przyczyny. 
 

Oferta może być przesłana:  

− za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: aldona.lisowska@euvic.pl, lub, 

− za pośrednictwem poczty na adres: EUVIC Sp. z o.o., ul. Przewozowa 32, 44-100 Gliwice, lub, 

− za pośrednictwem faksu pod nr +48 32 279 49 42, lub, 

− dostarczona osobiście do siedziby Zamawiającego: EUVIC Sp. z o.o., ul. Przewozowa 32, 44-100 
Gliwice,  

 
Termin składania ofert upływa w dniu:  
17.06.2021 o godzinie 12:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
 

Zapytanie ofertowe dostępne jest w siedzibie zamawiającego: 
EUVIC Sp. z o.o., ul. Przewozowa 32, 44-100 Gliwice oraz na stronie internetowej: www.euvic.pl 
 

Osoba upoważniona do kontaktu: 
Dodatkowych informacji dotyczących postępowania oraz przedmiotu zamówienia udziela:  
Aldona Lisowska, tel.: +48 665997664, e-mail: aldona.lisowska@euvic.pl 
 

Załączniki: 
1. Załącznik nr 1 – wzór oferty. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 
OFERTA  

dla 
EUVIC Sp. z o.o., ul. Przewozowa 32, 44-100 Gliwice 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.06.2021 
 

1. Dane oferenta 
Nazwa oferenta:…………………………………………………………………………………. 
Adres/ siedziba firmy: ………………………………………………………………………… 
NIP:…………………………………………………………………………………………………….. 
 

2. Specyfikacja oferty 
 
 

LP Element oferty Ilość  Łączna cena pln  netto  

1  
 
 
 
 

  

2  
 
 
 
 

  

Razem:  

 
 
 
Data ważności oferty: ………………………….……………………………………………… 
Termin realizacji: …………………………………………………………………………………. 
Sposób i termin płatności: ………………………………………………………………….. 
 

 
3. Kontakt w sprawie postępowania 

Dane osoby do kontaktu w sprawie oferty: 
Imię, nazwisko …………………...…………………………………………………………….. 
Numer telefonu: …………………….………………………………………………………….. 
Adres e-mail: ………………………………………………..………………………………….. 
Data sporządzenia oferty: .…………………………………………………………………………….. 
 

 
 

…………………………………………………………………… 
Podpis, pieczęć oferenta 

 
 
 
 
 
 
 


