
 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  

 
I. ZAMAWIAJĄCY 

 

Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o.o. 

ul. Lubelska 43 D, 10-410 Olsztyn 

tel. (89) 533 84 20  

fax. (89) 532 02 28 

NIP: 7393794815 

REGON: 280522684 
 

 
 

Olsztyńskie Zakłady Komunalne w ramach planowanej inwestycji  zapraszają 

do składania wstępnych ofert  na kompleksowe wykonanie inwestycji, polegającej na 

wybudowaniu farmy fotowoltaicznej PV „pod klucz”, o mocy ok 15 MW, wraz z 

zaprojektowaniem i przygotowaniem całej,  niezbędnej do tego celu dokumentacji 

technicznej w celu uzyskania wszystkich wymaganych pozwoleń administracyjnych i 

decyzji urzędowych na produkowanie energii elektrycznej i jej sprzedaży, na 

działkach zamawiającego, znajdujących się na terenie Powiatu Olsztyńskiego 

Województwo Warmińsko-Mazurskie. 

 

Zaproszenie jest kwalifikacją wstępną do oceny wykonawcy, przed rozpoczęciem 

negocjacji w celu podpisania umowy, na realizację inwestycji „pod klucz”. 

 

Poprzez przygotowanie inwestycji „pod klucz” należy rozumieć pełen całościowy 

proces realizacji inwestycji w skład którego wchodzi min.:  

 

Projekt koncepcyjny farmy fotowoltaicznej wraz z planem zagospodarowania 

terenu, układem paneli na działkach, przygotowaniem analizy szacowanej 

efektywności produkcji energii elektrycznej z podziałem na średni miesięczny i roczny 

koszt jej produkcji, wykonaniem schematów elektrycznych, doborem stacji 

transformatorowej, systemem monitoringu, oświetlenia, itp. 

 

 

Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych i pozwoleń w tym 

min. pozwolenia na budowę wraz z warunkami zabudowy, decyzji środowiskowej dla 

inwestycji PV na wybraną moc lub obszar zabudowy, warunków przyłączeniowych od 

lokalnego Operatora Systemu dystrybucyjnego itp. 

 

 

 

 

 

 



Kompleksowe przygotowanie i opracowanie dokumentacji projektowej w tym 

min. Projekt technologiczny wraz z analizą zwrotu nakładów przy zastosowaniu 

różnych paneli, przetworników, Projekt budowlany, zgodny z warunkami 

przyłączeniowymi, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub 

warunkami zabudowy, wszelkie uzgodnienia wraz z niezbędnymi opiniami i 

ekspertyzami, wynikającymi z przepisów prawa, uzyskanie koncesji na wytwarzanie 

energii elektrycznej z OZE z Urzędu Regulacji Energetyki, kompleksowej 

dokumentacji pozwalającej na dofinansowanie ze środków unijnych itp. 

Postawienie i uruchomienie farmy fotowoltaicznej wraz ze sporządzeniem projektu 

wykonawczego, budową ogrodzenia, elementów konstrukcyjnych elektrowni w tym 

montaż paneli fotowoltaicznych, inwertorów, stacji transformatorowej. Zgłoszenie 

Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego  gotowości do przyłączenia farmy do sieci. 

Przygotowanie pełnej dokumentacji do otrzymania koncesji na sprzedaż energii itp. 

 

 

 

II. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Oferta budżetowa powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres:  ozk@ozk.olsztyn.pl  do dnia 3 lutego 2021. 

2. Oferta winna zawierać listę zrealizowanych projektów „POD KLUCZ” o mocy powyżej 

1MW. 

3. Zamawiających zastrzega sobie nie wybranie żadnej z ofert. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego. 
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