
GMINA BABOSZEWO 
09-130 Baboszewo. ul. Warszawska 9A 

Regon 130378054 
NIP 5671790440 

IiIT.271.9.2016 

Baboszewo. dnia 7 listopada 2016 r. 

Zaproszenie do zloienia oferty w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego na uslug~ 

opracowania analizy efektywnosci kosztowej dla operacji dotyczqcej budowy do 110 szt. przydomowych 

oczyszczalni sciek6w oraz wyposaienia Stacji Uzdatniania Wody 

w miejscowosci Cieszkowo Kolonia, gmina Baboszewo. 

Zamowienie poniiej 30 000 euro - podstawa prawna art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 styeznia 2004 r. Prawo 
zamowieri publicznych (jedn. tekst Dz.U. z 2015 r., poz. 2164). 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJi\CEGO. 

Gmina Baboszewo 

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

NIP 567 179 04 40, REGON 130378054 

tel. (23) 66 11 091, fax (23) 6611 071 

e-mail: urzad@gminababoszewo.pl 

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

II . OPIS PRZEDMIOTU ZAMDWIENIA. 

1. Przedmiotem zamowien ia jest opracowanie analizy efektywnosci kosztowej dla operacji dotyczqcej 

budowy do 110 szt . przydomowych oczyszczalni sciekow oraz wyposaienia Stacji Uzdatniania Wody 

w miejscowosci Cieszkowo Kolonia, gmina Baboszewo ktora stanowic b~dzie zalqeznik do wniosku 

o przyznanie pomocy skladanego przez Gmin~ Baboszewo w ramach Programu Rozwoju Obszarow 

Wiejskich na lata 2014 - 2020 operacje typu "Gospodarka wodno - sciekowa" w ramach poddzialania 

"Wspieranie inwestycji zwiqzanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudow'l wszystkich rodzajow malej 

infrastruktury, w tym inwestycji w ene rgi~ odnawialnq i w oszcz~dzanie energii". 

2. Opracowanie naleiy wykonac zgodnie z Instrukcjq wypelniania wn iosku 0 przyznanie pomocy na w/w 

operacje udost~pnionq na stronie prow.mazovia.pl przez Urzqd Marszalkowski Wojewodztwa 

Mazowieckiego w Warszawie . 

Analiza efektywnosci powinna si~ sprowadzae do porownania co najmniej dwoch wariantow osiqgni~cia 

celu operacji i wyboru tego, ktory zapewni najniiszy koszt jego osi'lgni~cia. Jako koszt rozumiane Sq nie 

tylko koszty samej inwestycji, ale rowniez koszty jej pMniejszej eksploatacji. 

Analiza efektywnosci kosztowej powinna zostae przeprowadzona wedlug nastepujacego schematu: 

I. Cz~sc kosztowa 

1. Okreslenie kosztow inwestycyjnych poniesionych na real izacj~ danego wariantu, 

2. Okreslenie moiliwego czasu eksploatacji danego wariantu, 

3. Okreslenie kosztow eksploatacyjnych pon iesionych w kaidym roku eksploatacji (konserwacja, 

obsluga, energia, uslugi zewn~trzne, wynagrodzenia), 

4. Okreslenie kosztow amortyzacji urzqdzeri i budowli operacji, 

5. Zdyskontowanie tych kosztow, w celu ustalenia bieiqcej ich wartosci, 

6. Przeliczenie tych kosztow na jednostk~ (produkcja sciekow/woda). 

II. Cz~sc przychodowa 

1. Okreslenie wielkosci produkcji sciekow/dostarczanej wody (ilose jednostek) dla kaidego roku 

eksploatacji (planowana), 
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2. Okreslenie stawki za jednostkowq ustug~ w kazdym roku eksploatacji (planowanej), 

3. Zdyskontowanie przychodow. 

3. Analiza efektywnosci kosztowej musi zawierae porownanie kosztow z przychodami. Wyliczenia te nalezy 

przeprowadzie osobno dla kazdego wariantu osiqgni~cia celu. Wariant charakteryzujqcy si~ najbardziej 

efektywnym sposobem osiqgni~cia celu na przestrzeni wyznaczonego horyzontu czasu powinien zostae 

wybrany. Nalezy pami~tac, ze wyliczenia dla wszystkich wariantow przeprowadza si~ w horyzoncie 

czasowym odpowiadajqcym najdtuzszemu czasowi eksploatacji danego wariantu (jesli siee kanalizacyjna ma 

okres eksploatacji 35 lat, a przydomowe oczyszczalnie okres 15 lat, to powyzej opisana anal iza powinna 

zostae przeprowadzona w okresie 35 lat rowniez dla przydomowej oczyszcza lni sciek6w). Moze wystqpie 

sytuacja, ze dla danej operacji na danym odcinku korzystne jest stworzenie sieci kanalizacyjnej, ale na 

innym odcinku w danej miejscowosci korzystne jest stworzenie przydomowych oczyszczalni sciek6w. Nalezy 

wi~c pami~tae, iz analiza moze odniese si~ do operacji jako catosci lub zostae podzielona na konkretne 

obszary danej operacji (analiza zostanie przeprowadzona osobno dla obszaru x i obszaru y w ramach jednej 

operacji). 

4. Wykonawca zobowiqzany jest do opracowania harmonogramu planowanych prac i czynnosci 

niezb~dnych do prawidtowego i terminowego wykonania zam6wienia. Harmonogram nalezy dotqczye do 

oferty. 

5. Zamawiajqcy ma opracowanq dokumentacje projektowq oraz koszto rysowq na budow~ 110 szt. 

przydomowych oczyszczalni sciek6w zlokalizowanych na terenie gminy Baboszewo. 

6. Zamawiajqcy zobowiqzuje si~ do udzielenia wszelkich znanych mu informacji i danych oraz udost~pni e nia 

posiadanej dokumentacji niezb~dnej do opracowania analizy efektywnosci kosztowej. 

7. Przedmiot zam6wienia nalezy wykonae w dw6ch egzemplarzach w wersji papierowej (format A4 kolor) 

+ wersja elektroniczna w formacie pdf oraz w wersji edytowalnej z aktywnymi formutami. 

8. W ramach przedmiotu zam6wienia Wykonawca zobowiqzuje si~ do dokonania wszelkich poprawek 

i sprostowania bt~d6w wskazanych przez Zamawiajqcego oraz Urzqd Marszatkowski Wojew6dztwa 

Mazowieckiego, w wyznaczonym przez Zamawiajqcego terminie. 

III. TERMIN REAlIZACJI ZAMOWIENIA. 

Wykonawca zobowiqzany b~dzie do wykonania analizy efektywnosci kosztowej do dnia 25 listopada 2016 r. 

IV. KRYTERIUM OCENY OFERTY. 

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najnizsza cena. 

2. Wykonawca okresli cen~ oferty, kt6ra stanowie b~dzie wynagrodzenie ryczattowe za realizacj~ 

przedmiotu zam6wienia, podajqc jq w zapisie liczbowym i stownie z doktadnosciq do grosza (do dw6ch 

miejsc po przecinku). 

3. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwiqzane z realizacj q przedmiotu zam6wienia, 

w tym ryzyko i odpowiedzialnose Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich koszt6w zwiqzanych 

z realizacjq przedmiotu zam6wienia, a takze oddziatywania innych czynnik6w majqcych lub mogqcych miec 

wptyw na koszty. 

4. Niedoszacowanie, pomini~cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zam6wienia nie moze bye 

podstawq do zqdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego. 

V. WARUNKI UDZIAW W POST~POWANIU. 

1. W post~powaniu mogq brae udziat Wykonawcy, kt6rzy wykazq SWq wiedz~ i doswiadczenie do 

wykonania przedmiotu zam6wienia poprzez udokumentowanie, ze w okresie ostatnich 3 lat przed 
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upiywem terminu skiadania ofert, a jeieli okres dziaialnosci jest krotszy - w tym okresie wykonali co 

najmniej 1 usiug~ polegajqcq na wykonaniu analizy efektywnosci kosztowej bqdi studium wykonalnosci 

w zakresie gospodarki wodno - sciekowej. Do oferty nalezy doiqczyc dowody potwierdzajqce, ze usiugi 

zostaiy wykonane w sposob nalezyty. 

2. W toku dokonywania oceny zioionych ofert Zamawiajqcy moie zqdac od Wykonawcow wyjasnieri 

dotyczqcych tresci zioionych ofert. 

3. Zamawiajqcy poprawi w tekscie oferty oczywiste omyiki pisarskie i rachunkowe (z uwzglE;dnieniem 

konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) w obliczeniu ceny. 

4. Zamawiajqcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

okreslonym w zaproszeniu do zioienia oferty i zostaia oceniona jako najkorzystn iejsza. 

5. Informacj~ 0 wyborze oferty Zamawiajqcy zamiesci na stronie internetowej 

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

VI. SPOSOB PRZYGOTOWANIA I ZtoZENIA OFERTY. 

1. Oferta wraz z zaiqcznikami powinna bye sporzqdzona w j~zyku polskim oraz podpisana przez osob~/y 

uprawnione do wyst~powania w imieniu Wykonawcy i opatrzona piecz~ciq Wykonawcy. 

2. Wykaz dokumentow jakie majq dostarczye Wykonawcy: 

• "Formularz ofertowy" (zaiqcznik nr 1 do niniejszego zaproszenia). 

• formularz "Doswiadczenie Wykonawczy" (zaiqcznik nr 2 do niniejszego zaproszenia). 

• wzor umowy zaakceptowany przez Wykonawc~ (zaiqcznik nr 3 do niniejszego zaproszenia). 

• Harmonogram realizacji prac opracowany przez Wykonawc~. 

3. Ofert~ naleiy zioiye do 10 listopada 2016 roku do godz. 11 " : 

• za posrednictwem poczty/przesyiki kurierskiej na adres: Urzqd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 

9A, 09 - 130 Baboszewo, 

• lub osobiscie w Kancelarii Ogolnej Urz~du Gminy Baboszewo, 

w zamkni~tej kopercie z napisem: Oferta na uslug~ opracowania analizy efektywnosci kosztowej dla 

operacji budowy do 110 szt. przydomowych oczyszczalni sciekow oraz wyposaienia Stacji Uzdatniania 

Wody w miejscowosci Cieszkowo Kolonia, gmina Baboszewo. 

4. Oferty zioione po wyznaczonym terminie nie zostanq rozpatrzone. 0 zachowaniu terminu zioienia 

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

skiadania ofert zostanie zwrocona bez otwierania Wykonawcy i nie b~dzie podlegaia ocenie. Wykonawca 

moze zioiyc tylko jednq ofert~. 

5. Otwarcie zioionych ofert nastqpi w siedzibie Zamawiajqcego w dniu 10 listopada 2016 roku 

o godz. 11 ' 0. 

6. Osoby uprawnione do porozumiewania si~ z Wykonawcami: 

1) Robert Krysiak - e-mail: rkrysiak@gminababoszewo.pl 

2) Radosiaw Paczkowski - e-mail: infrastruktura@gminababoszewo.pl 

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do zamkni~cia post~powania 0 udzielenie zamowienia bez 

rozstrzygni~cia i podania przyczyny, jak rowniei dalszych negocjacji z Wykonawcq, ktory zloiy 

najkorzystniejszq ofert~ lub uniewainienia post~powania, bez prawa roszczeri Wykonawcow do zwrotu 

koszt6w uczestnictwa w post~powaniu (przygotowania oferty) . 

Zaproszenie do zioienia oferty w post~powaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego zamieszczono na 

stronie internetowej: www.ugbaboszewo.bip.org.pl i tablicy ogioszeri Urz~du Gminy Baboszewo w dniu 

7 listopada 2016 r. 

mgr Tomasz Sobecki 
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