
Cmina Baboszewo 
09- 130 Baboszewo 

RL.04~~J~~~~~i4A 
NIP 5671790440 

Baboszewo, dnia 22.09.2015 r. 

Zaproszenie do zlozenia oferty w post~powaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego 

na uslug~ pelnienia obowictzkow Inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. 

"Wykonanie instalacji zbiornikowych gazu plynnego oraz instalacji c.o. w budynku OSP 

w Draminie oraz w budynku swietlicy i w budynku garazu OSP w Woli Folwark 

(Gmina Baboszewo)" 

Zam6wienie ponizej 30000 euro - podstawa prawna art. 4 pkt 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien publicznych 

(tekstjednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z p6in. zm.) 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJL\CEGO. 

Gmina Baboszewo 

ul. Warszawska 9A, 09 -130 Baboszewo, woj. mazowieckie 

NIP 567 1790440, REGON 130378054 

tel. (23) 66 11 091, fax (23) 66 11 071 

e-mail: urzad@gminababoszewo.pl 

www.gminababoszewo.pl; www.ugbaboszewo.bip.org.pl 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA . . 

1. Przedmiotem zam6wienia jest pelnienie obowiqzk6w Inspektora nadzoru inwestorskiego nad 

zadaniem "Wykonanie instalacji zbiornikowych gazu plynnego oraz instalacji c.o. w budynku 

OSP w Draminie oraz w budynku swietlicy i w budynku garazu OSP w Woli Folwark 

(Gmina Baboszewo)", a w szczeg6lnosci: 

• pelnienie obowiqzk6w Inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem polegaj'lcym na -

Wykonanie instalacji zbiomikowej na gaz plynny oraz instalacji c.o. w budynku OSP Dramin, 

• pelnienie obowi'lzk6w Inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem polegaj'lcym na -

Wykonanie instalacji zbiomikowej na gaz plynny oraz instalacji c.o. w budynku swietlicy 

i w budynku garazu OSP w Woli Folwark. 

Zakres rob6t obejmuje: 

- roboty og61nobudowlane wewn'ltrz budynk6w, 

- roboty technologiczne, 

- montaZ automatyki i instalacji elektrycznej, 

- montaZ instalacji gazu plynnego na zewn'ltrz - roboty ziemne, 
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montaZ instalacji gazu plynnego na zewn~trz - roboty instalacyjne, 

montaZ grzejnikow i armatury grzejnikowej. 

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi~zal~czniki do zaproszenia do zlozenia oferty tj.: 

Wykonanie instalacji zbiomikowych gazu plynnego oraz instalacji c.o. w budynku OSP w Draminie: 

A opis techniczny, 

A aksonometria instalacji gazu plynnego, 

A przedmiar robot, 

A proj ekt zagospodarowania terenu, 

A rozwini~cie instalacji c.o. 

A rzut parteru schemat technologiczny, 

A schemat montaZu zbiomika na gaz, 

A schemat technologiczny, 

A specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot. 

Wykonanie instalacji zbiomikowej gazu plynnego oraz instalacji c.o. w budynku swietlicy i budynku OSP 

w Woli Folwark: 

A opis techniczny, 

A aksonometria instalacji gazu plynnego, 

A przedmiar robot, 

A projekt zagospodarowania terenu, 

A rozwini~cie instalacji c.o. 

A rzut swietlicy, garaZu, 

A schemat montaZu zbiomika na gaz, 

A schemat technologiczny, 

A specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot. 

2. Do obowictzkow inspektora nadzoru nalezy pelnienie nadzoru budowlanego wynikaj~ce 

z przepisow U stawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U z 2013 r., poz. 1409 z p6Zn. 

zm.) i dotycz~ce sposobu wykonania prac, kontroli jakosci uZytych materialow, dynamiki 

wykonywania robot, dbania 0 interesy Zamawiaj~cego i posredniczenia mi~dzy Zamawiaj~cym 

a wykonawc~ robot budowlanych. W zwi~zku z tym Inspektor nadzoru inwestorskiego 

zobowictzuje si~ w fazie budowy do: 

• nadzorowania i kontroli wykonania robot budowlanych, 

• kontrolowania, czy wykonawca prowadzi prace zgodnie z przedmiarem robot 

i obowi'tZUj~cymi przepisami, 

• kontrolowania prawidlowego stosowania materialow, 
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• sprawdzania zasictgu wykonywanych robot, 

• przeprowadzania odbioru robot czctsciowych i zanikowych, 

• udzialu w odbiorze koncowym i przekazaniu wykonanych robot do uzytkowania, 

• regulamego wpisywania do dziennika budowy swoich ustalen i uwag, 

• nadzorowania dynamiki i terminowosci robot budowlanych, 

• innych czynnosci zleconych przez Zamawiajqcego, a nie wykraczajqcych poza zakres 

przedmiotu niniejszej umowy, 

3. 0 udzielenie zamowienia mog'l ubiegac sict osoby, ktore posiadaj'l uprawnienia budowlane do 

nadzorowania robot budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie Ufz'ldzen cieplnych 

i gazowych zgodnie z zal'lcznikami do przedmiotowego zaproszenia do zlozenia oferty. 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA. 

1. Wykonawca bctdzie pelnie obowiqzki inspektora nadzoru w okresie realizacji robot budowlanych 

objcttych przedmiotem zamowienia, tj. od dnia podpisania urnowy do dnia 20 listopada 2015 r. 

Inspektor nadzoru zobowiqzany bctdzie rowniez do uczestnictwa w czynnosciach zwi'lzanych z 

realizacja inwestycji takZe po jej zakonczeniu - wynikaj'lcych z terminu gwarancji udzielonych 

przez Wykonawcct w postctpowaniu pn. "Wykonanie instalacji zbiomikowych gazu plynnego oraz 

instalacji c.o. w budynku OSP w Draminie oraz w budynku swietlicy i w budynku gara.zu OSP 

w Woli Folwark (Gmina Baboszewo)" 

IV. KRYTERIUM OCENY OFERTY. 

1. Najnizsza cena. 

v. WARUNKI UDZIALU W POSTF;POWANIU. 

1. W postctpowaniu mog'l brae udzial Wykonawcy, ktorzy wyka.z'l sW'l wiedzct i doswiadczenie do 

wykonania przedmiotu zamowienia poprzez udokumentowanie, ze w okresie ostatnich 3 lat przed 

uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie 

wykonali co najmniej 1 uslugy polegaj'lc'l na pelnieniu obowiqzkow inspektora nadzoru nad 

realizacj'l zadania, ktorego przedmiotem bylo wykonanie instalacji gazu plynnego oraz instalacji 

c.o. 

2. W toku dokonywania oceny zlozonych ofert Zamawiaj'lcy moze z'ldae od Wykonawcow 

wyjasnien dotycz'lcych tresci zlozonych ofert. 

3. Zamawiaj'lcy popraWl w tekscie oferty oczywiste omylki pisarskie rachunkowe 

(z uwzglctdnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) w obliczeniu ceny. 
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4. Zamawiaj'lcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom okreslonym w zaproszeniu do zlozenia oferty i zostala oceniona jako 

naj korzystniej sza. 

5. Informacj~ 0 wyborze , oferty Zamawiaj'lcy zamiesci na stronie internetowej 

www.ugbaboszewo.bip.org.pl oraz na tablicy ogloszen Urz~du Gminy Baboszewo. 

VI. SPOSOB PRZYGOTOWANIA I ZLOZENIA OFERTY. 

1. Oferta wraz z zalacznikami powinna bye sporz'ldzona w j~zyku polskim oraz podpisana przez 

osob~/y uprawnione do wyst~powania w imieniu Wykonawcy i opatrzone piecz~ci'l Wykonawcy. 

2. Wykaz dokumentow jakie maj'l dostarczye Wykonawcy: 

- "Formularz ofertowy" (za1'lcznik nr 1 do niniejszego zaproszenia), 

- formularz "Doswiadczenie Wykonawczy" (zal'lcznik nr 2 do niniejszego zaproszenia), 

- wzor umowy zaakceptowany przez Wykonawc~ (zal'lcznik nr 3 do niniejszego zaproszenia), 

- oswiadczenie Wykonawczy 0 posiadanym przygotowaniu zawodowym (za1'lcznik nr 4 do 

niniejszego zaproszenia). 

3. Ofert~ nalezy zlozye do 29 wrzesnia 2015 roku do godz. 1200: 

- za posrednictwem poczty/przesylki kurierskiej na adres: Urz~d Gminy Baboszewo, 

ul. Warszawska 9A, 09 -130 Baboszewo, 

lub osobiscie w Sekretariacie Urz~du Gminy Baboszewo (pok. nr 4), 

w zamkni~tej kopercie z napisem: Oferta na pelnienie obowi~zk6w inspektora nadzoru 

inwestorskiego nad zadaniem pn. Wykonanie instalacji zbiornikowych gazu plynnego oraz 

instalacji c.o. w budynku OSP w Draminie oraz w budynku swietlicy i w budynku garazu OSP 

w Woli Folwark (Gmina Baboszewo) . 

4. Oferty zlozone po wyznaczonym terminie me zostan'l rozpatrzone. 0 zachowaniu terminu 

zlozenia oferty decyduje data wplywu oferty do Urz~du Gminy Baboszewo. Oferta otrzymana po 

uplywie terminu skladania ofert zostanie zwrocona bez otwierania Wykonawcy i nie b~dzie 

podlegala ocenie. Wykonawca moze zlozye tylko jedn'l ofert~. 

5. Otwarcie zlozonych ofert nastlWi w siedzibie Zamawiaj'lcego w dniu 29 wrzesnia 2015 roku 

o godz. 12 30. 

6. Osoba uprawniona do porozumiewania si~ z Wykonawcami - Pan Robert Krysiak - e-mail: 

rkrysiak@,gminababoszewo.pl 

Zamawiaj~cy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia post~powania bez podawania uzasadnienia. 
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Zaproszenie do zlozenia oferty w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego zamieszczono na 

stronie intemetowej: www.ugbaboszewo.bip.org.plitablicy ogloszen Urz~du Gminy Baboszewo w dniu 

22.09.2015 r. 
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Sekreta r.( Gminy 


