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GMINY RAROSZEWO 

Baboszewo, 2015.03.10 
RL.042.2.20 15 

ZAPYTANIE OFERTOWE 


dotyczące zamówień poniżej 30 000 euro - podstawa prawna art. 4 pkt 8 


ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 


(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późno zm.) 


1. 	 opracowanie dla Gminy Baboszewo programu usuwania wyrobów zawierających 

azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest w ramach "Konkursu 

Azbest 2015" organizowanego przez Ministerstwo Gospodarki. 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 

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;WVv-wugbaboszewo.bip.org.pl 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

l. 	 Przedmiotem zamówienia jest: 

- bezpłatne przygotowanie w imieniu Zamawiającego oferty w ramach "Konkursu - Azbest 

2015" organizowanego przez Ministerstwo Gospodarki na realizację w 2015 roku zadań 

wynikających z "Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032" na 

opracowanie dla Gminy Baboszewo programu usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją 

wyrobów zawierających azbest. 

Warunkiem realizacji dalszej części przedmiotu zamówienia będzie przyznanie Zamawiającemu 

dotacj i z Ministerstwa Gospodarki: 

przeprowadzenie na terenie gmmy Baboszewo szczegółowej inwentaryzacji wyrobów 

zawierających azbest dotyczącą osób fizycznych i prawnych (wyłącznie ze spisu z natury), 
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- przygotowanie warstwy obrysów obiektów z terenu gminy Baboszewo z przypisanymi do 

obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego 

(warstwa obrysów musi umożliwiać eksport wyników inwentaryzacji do Bazy Azbestowej 

do warstw w formacie "shp i "pdf, zgodnie z załącznikiem zamieszczonym na stronie 

internetowej Ministerstwa Gospodarki "Konkurs - Azbest" realizowany w 2015 roku) wraz 

z zasileniem Bazy Azbestowej wynikami inwentaryzacji (www.bazaazbestowa.gov.pl). 

- opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Baboszewo 

w wersji wydrukowanej 3 egz. oraz w wersji elektronicznej na 3 płytach CD/DVD (plik 

Word i PDF), 

sporządzenie Sprawozdania Końcowego zgodnie ze wzorem zamIeszczonym na stronie 

internetowej Ministerstwa Gospodarki "Konkurs - Azbest 20 15". 

Przedmiot zamówienia musi zostać opracowany zgodnie z "Programem Oczyszczania Kraju 

z Azbestu na lata 2009 - 2032". 

Wykonawcy przedmiotu zamówienia przysługują nieograniczone autorskie prawa majątkowe do 

wszystkich utworów powstałych w wyniku realizacji prac wymienionych w pkt II zapytania 

ofertowego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późno zm.). Wykonawca z chwilą podpisania 

z Zamawiającym umowy nieodpłatnie przeniesie na niego na zasadzie wyłączności autorskie prawa 

majątkowe do każdego powstałego w wyniku realizacji prac wymienionych w pkt II zapytania 

ofertowego utworu na następujących polach eksploatacji: 

l. 	 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu (wytwarzania określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową; kopiowania utworu na dowolny nośnik; wprowadzanie utworu do pamięci 

komputerów lub serwerów sieci komputerowych; sporządzania wydruków komputerowych), 

2. 	 w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono: 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie, dzierżawa lub najem oryginału lub egzemplarzy 

utworu, 

3. 	 w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 (nieodpłatne 

wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy utworu; nadawanie za 

pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną; 

wykorzystanie utworu w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach 

audio - wizualnych i komputerowych; wprowadzenie utworu do sieci komputerowej 

Internet lub innej sieci szerokiego dostępu, w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą 

przez zainteresowanego użytkownika łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM; publiczne 

powielanie, wyświetlanie, remitowanie, odtworzenie lub wystawianie utworu, w tym na 
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wystawach, podczas seminariów i zebrań; inne publiczne udostępnianie utworu w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miej scu i czasie przez siebie wybranym. 

III. WARUNKI PŁATNOŚCI. 

l. 	 Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie płatne 

przelewem na konto wskazane w rachunku/fakturze w terminie 7 dni od daty otrzymania 

przez Zamawiającego dotacji z Ministerstwa Gospodarki. 

2. 	 Cena podana w ofercie nie podlega zmianie. 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

l. 	Przygotowana w imieniu Zamawiającego oferta w ramach "Konkursu - Azbest 2015" 

organizowanego przez Ministerstwo Gospodarki na realizację w 2015 roku zadań 

wynikających z "Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032" na 

opracowanie dla Gminy Baboszewo programu usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją 

wyrobów zawierających azbest musi być przedstawiona do akceptacji Zamawiającego do 

dnia 27 marca 2015 roku, pozostała część przedmiotu zamówienia musi być dostarczona 

do Zamawiającego do dnia 15 października 2015 roku. 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ KRYTERIA OCENY OFERTY. 

l. 	 W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykażą swą wiedzę i doświadczenie 

do wykonania przedmiotu zamówienia poprzez udokumentowanie, że w okresie ostatnich 

3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym 

okresie wykonali co najmniej 3 usługi polegające na opracowaniu programu usuwania 

wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest 

w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Gospodarki (wg załącznika li 2) 

2. 	 Kryterium oceny ofert: najniźsza cena brutto. 

3. 	 W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

4. 	 Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe 

(z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) w obliczeniu ceny, 



niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

5. 	 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako naj korzystniej sza. 

6. 	 Informację o wyborze oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

www.ugbaboszewo.bip.org.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baboszewo. 

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZLOZENIA OFERTY. 

l. 	 Oferta oraz wykaz zrealizowanych uslug powinny być sporządzone w języku polskim na 

"Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr l i formularzu "Doświadczenie 

Wykonawcy" stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, podpisane przez 

osobę/y uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy i opatrzone pieczęcią 

Wykonawcy. 

2. Ofertę należy złożyć do 17 marca 2015 roku do godz. 12 00: 

- za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09 - 130 

Baboszewo lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Baboszewo (pok. nr 4) w zamkniętej 

kopercie z napisem "Oferta na opracowanie dla Gminy Baboszewo programu usuwania 

wyrobów zawierających azbest wraz ze szczególową inwentaryzacją wyrobów zawierających 

azbest" 

3. 	 Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone. 

4. 	 Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami - Pan Robert Krysiak - tel. (23) 

66 I I 091 wew. 29, e-mail: rklysiak@gminababoszewo.pl - od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 7.30 do 15.30. 

I/lf.:r TO/llasz Sobecki 

Ogłoszenie o postępowaniu zamieszczono na: 

l. 	stronie internetowej: www.ugbaboszewo.bip.org.pl; www.gminababoszewo.pl w dniu 

10.03.2015 r.; 

2. 	 tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baboszewo w dniu 10.03.2015 r. 
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Załącznik nr l 

(data) 


(pieczęć Wykonawcy) 


FORMULARZ OFERTOWY 

W związku z zapytaniem ofertowym RL.042,2,2015 z dnia 10 marca 2015 roku dotyczącym 

opracowania dla Gminy Baboszewo programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz 

z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest w ramach "Konkursu Azbest 2015" 

organizowanego przez Ministerstwo Gospodarki oferujemy wykonanie zamówienia za kwotę: 

kwota netto: """""'" '.. ,.,." ' .. ,.,." PLN (słownie .,.,'.,'." ... . ".'." ... ".,." ..... " ...... ,' .... ,,' ..... , .. "" ,'.',' .... '.'" .. , 


.", .. ", .. ", .. " .. "." .. ,." ....,.,." ..... ,., .".,., . " .,. " .".,'.,."."." .... "."", ... "."" ...."", ... ,.,." .. " ............... , .. . ...... " .. "" ) 


podatek VAT: ".,' .... ,." .... '".' ... ,.,." PLN (słownie ."."."." ...... "., .. .... "., ..... ,." ,.".,., ...... " ,,' ' .. '"." .. ", .. , ... " 


", .. ", ... " .. ", .. "." .. ,." .... ,.,." ... '.'., .... ,.,.""."."" .. ,." .. ,."., ..... ".,., .. ',.,." ..... "., ... ,.,.,' .. ',.,." ... , .. ,.", .... ",.", .. " .. ) 


kwota brutto: .. "."., .... ', "., ... "" "~,'O PLN (słownie "",.", .... ,."" ...... ,." ..... "" ... ,.,., .... ,.,." .... ',.".", ...... '", .. , 


" ... ", .. ", .. """ .. """"., .... '""' ... ",. ,.' ,.,.".""."."".".".".,' .... "."., .... ,.,, ...... ,., ..... "" ..... ,." ...... "",., .... , .. '"."" ) 


w tym: 


wnioskowana dotacja Ministerstwa Gospodarki 80 % .................... ........................... , PLN, 


udział własny Zamawiającego 20% ............................................................................ PLN, 


I, 	 W podanej wyżej cenie uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

2. 	 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego 

zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. 

3, Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, telefon, e-mail): ............................................................. .. 

Podpis osoby/osób upoważnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 



Załącznik nr 2 

(data) 

(pieczęć Wykonawcy) 

Doświadczenie Wykonawcy 

Wykaz usług realizowanych w okresie ostatnich 3 Jat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie. 

Rodzaj uslug Miejsce wykonywania Okres realizacji 
(nazwa, zakres) (strona zamawiająca, (od - do) 

adres, numer telefonu) 

Do oferty załączono dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane w sposób należyty. 

Ilość dowodów: ..... 

Podpis osoby/osób upoważnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 




