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 Kamieniec Ząbkowicki, dnia 15 marca 2021r. 

Numer nadany sprawie przez Zamawiającego: FS/1/MBM/03/2021 

OGŁOSZENIE 

ZARZĄD OŚRODKA HODOWLI ZARODOWEJ  
W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM SP. Z O.O.  

PL. KOŚCIELNY 1   
57 – 230 KAMIENIEC ZĄBKOWICKI,  

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA RELIZACJĘ ZADANIA PN: 

 „Mikrobiogazownia o mocy min. 40kW na monosubstrat” 

Streszczenie zapytania ofertowego: 

 

 

 

 

I. Zamawiający: 

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o. 
57-230 Kamieniec Ząbkowicki,   Pl. Kościelny 1, NIP: 887-001-09-89 
Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ohz-kamieniec.pl 
Telefon: Sekretariat 74/8173214, informacja o zamówieniu, specjalista ds. inwestycji 

tel.: 734 869 609 

Przed złożeniem oferty niezbędna jest wizja lokalna na działce nr 721/2 Obręb Starczów.  

Specyfikacja istotnych warunków Zamówienia [SIWZ] oraz  ewentualne załączniki dostępne 

na stronie http://www.ohz-kamieniec.pl/ w zakładce „ogłoszenia”. 

II. Termin i miejsce złożenia oferty 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej poprzez wypełnienie Formularza ofertowego stanowiącego 

załącznik do niniejszego zapytania na adres: Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu 

Ząbkowickim Sp. z o.o.  Plac Kościelny 1, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki lub e-mailem: 

sekretariat@ohz-kamieniec.pl, w terminie do dnia 31.03.2021r. do godz. 14:00.  
Oferty złożone po terminie, niezgodne z zapytaniem lub niekompletne nie będą brane pod uwagę. 

 

III. Wyniki postępowania 

Zamieszczone zostaną na stronie:  http://www.ohz-kamieniec.pl/ w zakładce „ogłoszenia” oraz 

na stronie KOWR 

Mikrobiogazownia ● moc minimum 40-49 kWe ● monosubstrat (gnojowica krów 

mlecznych) ● Typ zamówienia: zaprojektuj i wybuduj ● Dodatkowe: podłączenie 

prąd, ciepło, uruchomienie, szkolenie, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny ● 

Promesa finansowania zewnętrznego, warunki ● Zabezpieczenie prawidłowego 

wykonania zamówienia 3% wartości z płatności częściowych.  
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pn: 

„Mikro biogazownia o mocy min. 40 kW na monosubstrat” 

Przedmiot zamówienia:  

Projekt, dostawa i montaż (na utwardzonym terenie) mikrobiogazowni rolniczej o mocy 

minimalnej 40kWe, zintegrowanej technologicznie z oborą krów mlecznych (ok. 200 DJP) 

zasilanej wyłącznie gnojowicą z miejsca hodowli zlokalizowanej na działce nr 721/2 

Dodatkowe wymagania: podłączenie prądu (plus uzgodnienia), ciepło do wskazanego punktu 

poboru, uruchomienie, szkolenie, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, promesa finansowania 

zewnętrznego, warunki prawidłowego zabezpieczenia wykonania zamówienia 3% wartości z płatności 

częściowych. 

Mikrobiogazownia musi być wyposażona w układ kogeneracyjny wytwarzający energię elektryczną i 

cieplną. Oferta musi zawierać także wycenę: 

A. wykonania wszelkich niezbędnych przyłączy technologicznych 

1. przyłącza energetycznego od biogazowni do punktu przyłączenia do PPE 

2. kanalizacja tłoczna od punktu odbioru gnojowicy (przy oborze nr 6) do biogazowni 

3. odprowadzenie pofermentu od biogazowni do istniejącego zbiornika (korten) 

4. doprowadzenia ciepła magistralą ciepłowniczą (rury  preizolowane w osłonie) do pomieszczeń gospodarczych 

przy oborze nr 6 

5. wykonanie wszelkich innych przyłączy niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania biogazowni 

B. Oferta musi zawierać również wycenę wszelkich kosztów niezbędnych do uruchomienia i użytkowania 

biogazowni, takich jak: szkolenie obsługi, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, i.in. 

C. Warunkiem koniecznym jest również promesa finansowania zewnętrznego oraz analiza opłacalności 

przedsięwzięcia 

D. Oferent musi wykazać minimum 3 realizacje podobnych obiektów oraz przedłożyć referencje od Inwestorów – 

załącznik nr 2. 

Zamawiający oczekuje złożenia oferty na cały zakres robót zgodnie z Formularzem ofertowym 

stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego. Zaproponowana przez Wykonawcę cena 

powinna obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Zamawiający w związku z realizowanym zadaniem. 

Zamawiający w umowie z Wykonawcą zawrze warunek prawidłowego wykonania kontraktu.  

(np. zabezpieczenie w pieniądzu (3%), ubezpieczenie, lub inne uzgodnione) 
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Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY 
Dla zapytania ofertowego 

„Mikro biogazownia o mocy min. 40 kW na monosubstrat” 

Zamawiający:  

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o. 

Pl. Kościelny 1, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki NIP: 887-001-09-89 

 
WYKONAWCA:  
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

Lp Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 
  

 
 

 
3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW :  
 
Imię i nazwisko  …………………………………………………………………. 
 
Adres …………………………………………………………………………… 
 
Nr telefonu ……………………………………………………………………………………… 
 
Nr faksu …………………………………………………………………………………………. 
 
Adres e-mail ……………………………………………………………………………….. 
 
4. Ja/my niżej podpisany/podpisani oświadczam/oświadczamy, że:  

1. Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego dla niniejszego zamówienia;  
2. Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego;  
3. Cena netto mojej oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:  

lp Opis zadania 
Moc [kW] / Ilość 

[MW/rok] 
Wartość netto 

1 
Minibiogazownia rolnicza na monosubstrat 

kogeneracyjna 
  

 
4. Do oferty dołączam: harmonogram rzeczowo – finansowy zadania, 
5. Do oferty dołączam: analizę opłacalności inwestycji, 
6. Termin realizacji ………………. miesięcy od podpisania umowy 
7. Gwarancja: ……………….. miesięcy od protokołu odbioru końcowego 
8. Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert; 
9. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję się zawrzeć  
w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.  
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Miejscowość, data         podpis osoby upoważnionej 

Załącznik nr 2 

WYKAZ ZAMÓWIEŃ ZREALIZOWANYCH W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT *) 

Nazwa Wykonawcy 

………………………………………………………………………………………………….. 

Adres Wykonawcy 

………………………………………………………………………………………………….. 

Numer tel. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………………………  ……………………………………………………….       
 miejscowość / data       podpis i pieczęć osób upoważnionych 

 

* Wraz z poświadczonymi referencjami w załączeniu. 

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Wartość 

netto 

Okres realizacji 

zamówienia 

Nazwa, adres 

Inwestora. 

1 

    

2 

    

3 

    


