Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach
projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt
parasolowy”

(22.01.2019 r.)
Szanowni Mieszkańcy,
informujemy, że trwa obligatoryjna kontrola uprzednia prowadzona przez Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych, dla zamówienia na wyłonienie dostawcy instalacji fotowoltaicznych.
Po jej zakończeniu planowane jest podpisanie umowy z Wykonawcą i rozpoczęcie montażu
instalacji fotowoltaicznych.
Pojawiające się sygnały dotyczące rozpowszechniania informacji, że projekt nie będzie
realizowany są nieprawdziwe.

(31.12.2018 r.)
Szanowni Mieszkańcy,
Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego informuje:
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W dniu 04.12.2018 r. Zamawiający dokonał ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty w
postępowaniu. Wykonując wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz Sądu Okręgowego w
Rzeszowie jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy INERGIS S.A. W okresie
przysługującym na odwołania żaden z Wykonawców nie wszczął tej procedury.
W chwili obecnej Zamawiający przekazał kopię dokumentacji do kontroli uprzedniej
prowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych. Niezwłocznie po zakończeniu kontroli
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, a Mieszkańcy będą informowani przez
przedstawicieli swoich Gmin o wysokościach i terminach wpłat wkładu własnego do projektu
oraz terminach montaży instalacji.
(6.09.2018 r.)
Szanowni Mieszkańcy,
W związku z licznymi pytaniami z Państwa strony dotyczącymi dalszych losów
realizacji projektu polegającego na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznych
dla Mieszkańców ROF, Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
wyjaśnia:
W dniu 23.07.2018 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w
postępowaniu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zamówień publicznych, jeden z
Wykonawców (firma z drugiego miejsca) złożył odwołanie od czynności wyboru
najkorzystniejszej oferty. W chwili obecnej oczekujemy na rozstrzygnięcie wraz z
uzasadnieniem Krajowej Izby Odwoławczej, co pozwoli na podjęcie dalszych czynności w
postępowaniu.
Powyższa procedura odwoławcza komplikuje jednocześnie możliwość szybkiego podpisania
umowy z Wykonawcą i przekłada się na odroczenie terminu rozpoczęcia prac montażowych
u Mieszkańców – na co niestety nie mamy wpływu.
Ze wstępnej analizy wynika, że podpisanie umowy z Wykonawcą możliwe będzie nie
wcześniej niż w okolicach października/listopada 2018 r., po zakończonej kontroli
przedwstępnej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, a prace montażu instalacji
fotowoltaicznych rozpoczną się dopiero po nowym roku.
Niemniej jednak, Stowarzyszenie ROF podkreśla, że realizacja projektu nie jest
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zagrożona, a zakończenie całości prac, zgodnie z przyjętymi założeniami, planuje
się na dzień 18 listopada 2019 r.

(24.07.2018 r.)
Szanowni Państwo,
W związku z wyborem Wykonawcy w dniu 23.07.2018 r.
http://rof.org.pl/dostawa-i-montaz-instalacji-fotowoltaicznych-dla-mieszkancow-rof-w-ramach
-projektu-wsparcie-rozwoju-oze-na-terenie-rof-projekt-parasolowy/ Stowarzyszenie
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego informuje, że podpisanie umowy z Wykonawcą
nastąpi po okresie kontroli dokumentacji przetargowej przez Urząd Zamówień Publicznych
(przypuszczalny termin podpisania umowy to wrzesień br.).
Wysokość wpłaty wkładu własnego wynikać będzie z Kalkulacji cenowej Wykonawcy
przekazanej Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. W tym samym momencie zostanie
również zaktualizowana Lista podstawowa Mieszkańców.
Kolejnym krokiem będzie opracowanie harmonogramu i planu pracy przez Wykonawcę, z
uwzględnieniem równoczesnego montażu instalacji w każdej z Gmin.
Mieszkańcy będą na bieżąco wzywani do wpłaty wkładu własnego, zgodnie z kolejnością
montażu zaplanowaną przez Wykonawcę.
Termin zakończenia realizacji dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych to 18
listopada 2019 r.
______________________________________________________________________________________________
________________________________________________
(11.06.2018 r.)
W związku z zakończoną procedurą odwoławczą, Stowarzyszenie ROF publikuje
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zaktualizowaną Listę wniosków Mieszkańców zakwalifikowanych do udziału w projekcie
„Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” w naborze uzupełniającym
2018 r.
Lista podstawowa_punkty_11.06.2018
Lista podstawowa_Gminy_11.06.2018
Lista rezerwowa_punkty_11.06.2018
Lista rezerwowa_Gminy_11.06.2018
Lista procedura odwoławcza_11.06.2018
Lista wniosków niezakwalifikowanych
Dla ułatwienia identyfikacji wniosków załączono również Listę podstawową i Listę
rezerwową w podziale na poszczególne Gminy.
UWAGA:
Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego informuje, że Lista podstawowa
Mieszkańców zakwalifikowanych do projektu może ulec rozszerzeniu o Mieszkańców
znajdujących się na Liście rezerwowej, w przypadku pojawienia się oszczędności po
wyłonieniu Wykonawcy instalacji fotowoltaicznych.
Kolejność wniosków na Liście rezerwowej, które w kryteriach merytoryczno-punktowych
oraz kryterium zużycia energii elektrycznej mają wartość 0,00 na tym etapie została
uszeregowana alfabetycznie. W przypadku pojawienia się możliwości zakwalifikowania do
projektu zostanie przeprowadzone losowanie.
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
Szanowni Państwo,
Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru
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Funkcjonalnego w sprawie powołania komisji przeprowadzającej losowanie wniosków
Mieszkańców oraz zgodnie z Regulaminem naboru wniosków Mieszkańców w ramach
projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” w dniu
dzisiejszym (21.05 br.) o godz. 15:00 w Biurze Stowarzyszenia ROF, ul. Rynek 5 w
Rzeszowie odbędzie się ww. losowanie. Mieszkańcy, którzy posiadają taką samą liczbę
punktów i takie samo zużycie energii, zostaną zakwalifikowani na Listę podstawową lub
Listę rezerwową w wyniku przedmiotowego losowania.
Sytuacja ta dotyczy 9 wniosków Mieszkańców, z których każdy otrzymał 2 punkty na
podstawie kryteriów merytoryczno-punktowych oraz posiada zerowe zużycie energii.
Niezwłocznie po utworzeniu Listy podstawowej oraz Listy rezerwowej, zostanie ona w dniu
dzisiejszym opublikowana na naszej stronie internetowej.
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru informuje, że w dniu 20 kwietnia 2018 r. zakończył
się nabór wniosków w projekcie pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF- projekt
parasolowy”, podczas którego wpłynęły 763 wnioski.
Po zakończeniu weryfikacji i oceny złożonych wniosków, w dniu 21 maja 2018 r. na stronie
rof.org.pl oraz na stronach internetowych Urzędów Miast/Gmin właściwych dla Partnerów
(Gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego) zostaną opublikowane:
Lista podstawowa – lista Mieszkańców, którzy przeszli pozytywnie weryfikację na
podstawie kryteriów formalno – prawnych i uzyskali największą liczbę punktów w
weryfikacji na podstawie kryteriów merytoryczno – punktowych
oraz
Lista rezerwowa – lista Mieszkańców, którzy ze względu na przyznaną liczbę punktów oraz
ograniczenie wynikające z limitu instalacji w projekcie nie zostali ujęci na Liście
podstawowej.
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______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________
Zasady udziału Mieszkańców w projekcie określa Regulamin naboru wniosków
mieszkańców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF –
projekt parasolowy” wraz z załącznikami:
01 Regulamin naboru wniosków_20.03.2018
02 Wniosek przystąpienia do Projektu,
03 Projekt umowy uczestnictwa w Projekcie,
04 Wzór karty weryfikacji technicznej,
05 Oświadczenie dot. zasiedlenia budynku będącego w fazie budowy,
06 Oświadczenie o niewykorzystywaniu energii produkowanej przez instalację
fotowoltaiczną na potrzeby działalności gospodarczej, rolniczej w tym agroturystyki,
07 Oświadczenie dotyczące wymiany pokrycia dachowego,
08 Oświadczenie o pomocy publicznej de minimis,
09 Szacunkowe koszty instalacji PV,
10 Wykaz mikroinstalatorów na terenie Podkarpacia,
11 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych osób trzecich.

W przypadku pytań związanych z udziałem w projekcie prosimy o kierowanie ich wyłącznie
drogą elektroniczną na adres: oze@rof.org.pl . Odpowiedzi na pytania będą publikowane na
stronie internetowej Lidera Projektu rof.org.pl w zakładce Pytania i odpowiedzi
W trakcie trwania projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”
w jednym gospodarstwie domowym może zostać zamontowana tylko jedna instalacja
fotowoltaiczna (osoby, które zakwalifikowały się do projektu w ramach naboru w roku 2017
nie mogą składać wniosku po raz kolejny na to samo gospodarstwo domowe).
Zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi ze szkolenia – DO POBRANIA.
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________
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Lista wniosków Mieszkańców zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Wsparcie rozwoju
OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” w naborze z 2017 r.
LISTA PODSTAWOWA_gminy
LISTA PODSTAWOWA_punkty
LISTA WNIOSKÓW_PROCEDURA ODWOŁAWCZA
LISTA WNIOSKÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Dokumenty archiwalne dotyczące naboru wniosków w projekcie parasolowym znajdują się
TUTAJ.
Załączniki:
Brak załączników
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