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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestuj ca w obszary wiejskie”. 

Operacja maj ca na celu  

wspó finansowana jest ze rodków Unii Europejskiej w ramach poddzia ania  

„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Data Zapytania ofertowego: 23 września 2021 r. 

 

 

Pytania i odpowiedzi z 27 września 2021 r. 

 

 

1. Nazwa zadania 

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 498,96 kW 
 
2. Zamawiający  

„KAROL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba / Dane kontaktowe: 

Strzakły 55 

21-560 Międzyrzec Podlaski 
Tel. +48 83 373 10 17 

Fax. +48 83 371 10 38 
E-mail: biuro@zpm-karol.pl 

 
3. Pytania i odpowiedzi 

Pytanie 1 

Z naszej strony posiadamy wiedzę, zaplecze finansowe, odpowiednie ubezpieczenie. Nie jesteśmy w stanie 

jednak spełnić warunku odnośnie realizacji inwestycji o mocy 350 kWp. 

Chcielibyśmy wystartować w postępowaniu ofertowym z zaprzyjaźnioną firmą, która ten warunek spełnia. W 

związku z tym kieruję do Państwa pytanie. 

Czy dopuszczają Państwo udział konsorcjum firm w postępowaniu ofertowym i w wykonaniu inwestycji?. 
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Odpowiedź na pytanie 1 

Zamawiający wskazuje, że zgodnie z Zapytaniem ofertowym „Wykonawca może polegać na zasobach 
niezbędnych do realizacji zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących  

go z nimi stosunków” na warunkach tam określonych. 

Zamawiający dopuszcza udział konsorcjum w postępowaniu ofertowym i w nawiązaniu do zapisów Zapytania 

ofertowego odnoszących się do korzystania z niezbędnych zasobów zwraca uwagę, że w przypadku złożenia 

oferty przez konsorcjum dokumentem potwierdzającym współpracę będzie umowa o utworzeniu konsorcjum. 

Ponadto Zamawiający zwraca uwagę, że wszyscy konsorcjanci składający ofertę spełniać muszą warunki udziału 

w postępowaniu wskazane w Zapytaniu ofertowym w zakresie: braku wykluczenia na zasadach analogicznych 
do określonych w art. 108 – 111 Prawa Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, z późn.zm.); 

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania; pozostawania w wymaganej sytuacji ekonomicznej i finansowej; braku powiązań 

osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym. 

 

 

                       Jan Brodawka 
…………………………………… 

                                                   (osoba reprezentująca) 

 


