
Przedmiar 

Usprawnienie Powierzchnia [m2] 

Moduł fotowoltaiczny monokrystaliczny o mocy minimum 320 Wp 

Inwerter 

INSTALACJA 

FOTOWOLTAICZNA O MOCY System zabezpieczeń (strona DC oraz strona AC)- ograniczniki przepięć, wyłączniki nadprądowe, skrzynki 

17,92 kWp elektryczne IP65, Instalacja uziemiająca (komplet)

1 
Centrum Pastoralno-

Administracyjne Ul. Kościelna System montażowy dla dachów płaskich (komplet) 
1, 15-087 Białystok 

(na podstawie otrzymanej Montaż i uruchomienie instalacji wraz z uruchomieniem systemu monitorującego 
oferty firmy zewnętrznej) 

Okablowanie stałoprądowe DC o przekroju min. 4 mm2 i zmiennoprądowe AC o przekroju min. 5x10mm2, 

a także wtyki w technologii MC4 (komplet) 

Moduł fotowoltaiczny monokrystaliczny o mocy minimum 320 Wp 

INSTALACJA 

FOTOWOLTAICZNA O MOCY 
Inwerter 

17,92 
System zabezpieczeń (strona DC oraz strona AC) - ograniczniki przepięć, wyłączniki nad prądowe, skrzynki 

Centrum Wystawienniczo- elektryczne IP65, instalaqa uziemiająca (komplet) 
2 

Konferencyjne 

Ul. Kościelna lA, 15-087 System montazowy dla dachów płaskich (komplet) 

Białystok 

(na podstawie otrzymanej Montaż i uruchomienie instalacji wraz z uruchomieniem systemu monitorującego 

oferty firmy zewnętrznej) 
Okablowanie stałoprądowe DC o przekroju min. 4mm2 i zmiennoprądowe AC o przekroju min. 5x10mm2, 

a także wtyki w technologii MC4 (kompletl 

Moduł fotowoltaiczny monokrystaliczny o mocy minimum 320 Wp 
INSTALACJA Inwerter 
FOTOWOLTAICZNA O MOCY 

40 kWp 
System zabezpieczeń (strona OC oraz strona AC) - ograniczniki przepięć, wyłączniki nadprądowe, skrzynki 

3 Dom Rekolekcyjny elektrvczne IP65, instalacja uziemiająca (komplet) 

Bogdanki 4, 16-061 
System montażowy dla dachów skośnych i instalacji n.i gruncie (komplet) 

Juchnowiec Kościelny 

(na podstawie otrzymanej Montaż i uruchomienie instalacji wraz z uruchomieniem svstemu monitoruiace20 
oferty firmy zewnętrznej) Okablowanie stałoprądowe DC o przekroju min. 4mm2 i zmiennoprądowe AC o przekroju min.5x6mm2, a 

także wtvki w technologii MC4 (komplet) 
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Sporządzono dnia 20.07.2020r. 

Zatwierdzono nia 21.07.2020r. 
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