
Cllli n" Bahoszcwo 
09- I 3 (J lla ho,/c\\ 0 

ul. W" ,.s/.,\\sk,1 911 
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li IT.271.6.2016 

Baboszewo, dnia 12 lipca 2016 r. 

Zaproszenie do zloienia oferty w postE:powaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego na opracowanie 

"Projektow uproszczonych dla nowych punktow o5wietienia drogowego 

na terenie gminy Baboszewo" 

Zamowienie poniiej 30 000 euro - podstawa prawna art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 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 1790440, REGON 130378054 

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

e-mail: urzad@gminababoszewo.pl 

www.gm inababoszewo.pl: www.ugbaboszewo.bip.org.pl 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA. 

1. Przedmiotem zamowienia jest opracowanie 24 projekt6w uproszczonych dla nowych punktow 

oswietleniowych drogowego na terenie gminy Baboszewo zgodnie z warunkami przylqczenia do siec i 

elektroenergetycznej ENERGA-Operator SA Oddzial w Plocku - wa runki przylqcza sta nowiq za lqczniki do 

niniejszego zaproszenia do zfozenia oferty. 

Zakres projektow powinien zawierac min.: 

1) podwieszenie przewodow o5wietlenia drogowego na istniejqcej sieci elektroenergetycznej, 

2) montai szafy oswietleniowej, 

3) montai opraw oraz wys i~gn ikow. 

Lokalizacja szaf oswietleniowych: 

1) Brzescie Nowe dzialka nr ewid. 40 - zalqczniki lA, 1B 

2) Brzescie dzialka nr ewid. 55/8 - za lqczniki 2A, 2B 

3) Brzescie dzialka nr ewid. 95/1 - zalqczniki 3A, 3B 

4) Kowale dzialka nr ewid . 24 - zalqczn iki 4A, 4B 

5) Cywiny Dynguny dzialka nr ewid . 83/1- za lqczniki 5A, 5B-1, 5B-2, 

6) Lutomierzyn dzialka nr ewid. 100/1- za lqczniki 6A, 6B- l, 6B-2, 

7) Lutomierzyn dzialka nr ewid. 108 - zalqczniki 7A, 7B-1, 7B-2, 

8) Cieszkowo Ko lonia dzialka nr ewid. 74/4 - za lqczniki 8A, 8B-1, 8B-2, 

9) Cieszkowo Nowe dzialka nr ewid. 34/2 - za lqczniki 9A, 9B 

10) Zbyszyno dzialka nr ewid. 107 - za lqczniki lOA, 10B-1, 10B-2, 

11) Zbyszyno dzialka nr ewid. 73 - zalqczn iki 11A, 11B 

12) Sarbiewo dzialka nr ewid. 85 - zalqczn iki 12A, 12B 

13) Wo la Fo lwark dzialka nr ewid. 69 - zalqczn iki 13A, 13B-1, 13B-2, 

14) Wo la Fo lwark dzialka nr ewid. 255 - za lqczn iki 14A, 14B 

15) Budy Radzymirisk ie dzialka nr ewid. 70 - za lijczn iki 15A, 15B 

16) Jesionka dzialka nr ewid. 46 - zalqczniki 16A, 16B 

17) Pawlowodzialka nrewid.43-zalqczniki 17A, 17B 

18) Jarocin dzialka nr ewid. 29 - zalqczniki 18A, 18B 
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19) Galomin dziatka nr ewid. 145 - zatqczniki 19A, 19B 

20) Ga lom in dziatka nr ewid. 3/2 - zatqczn iki 20A, 20B 

21) Rzewin dziatka nr ewid. 346/2 - za tqczniki 21A, 21B 

22) Galominek dzia tka nr ewid. 68/2 - zatqczniki 22A, 22B 

23) Ko rzybie dziatka nr ewid. 50/5 - zatqczniki 23A, 23B 

24) Ko rzybie dziatka nr ewid. 109 - zatqczn iki 24A, 24B 

2. Wykonawca zobowiqzany jest do: 

1) Uzyskan ia map niezb~d nych 

uzgod nien, zgod, decyzji 

e I e kt roe ne rgetycz n e j . 

do sporzqdzen ia projektow uproszczonych oraz wsze lkich opinii, 

sp rawdzen wynikajqcych z warunkow przytqczenia do sieci 

2) Sporzqdzenia projektu uproszczonego dla kazdego nowego obiekt u w zakresie uwzg l~d n iajqcym 

specyfi kacj~ robot budowlanych zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadam i wiedzy 

technicznej - 2 egz. wersji pa pierowej + wersja elektroniczna w formac ie pdf, 

3. Wykonawca opracuje komplet dokumentacj i z na lezytq starannosciq, zgodnie z obowiqzujqcym i 

normami i zasadam i wiedzy technicznej, w oparciu 0 n iezb~dne uzgodnienia, zezwo lenia i wa runki wyda ne 

przez stosowne instytucje, wizj~ lokalnq. 

III . TERMIN REAlIZACJI ZAMOWIENIA. 

1. Wykonawca wyko na przedmiot za mowienia w te rmin ie 45 dni od podpisania umowy. Jako termin 

wykonania dokumentacji projektowej, b~dz ie uznany dzien, w ktorym Wykonawca przekaze 

Zamawiajqcem u kompletne projekty uproszczone z wszystk imi niezb~dnym i uzgodnieniami 

i opiniami. 

IV. KRYTERIUM OCENY OFERTY. 

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najn izsza cena. 

2. Wykonawca okresli cen~ oferty, ktora stanowie b~dz i e wynagrodzen ie ryczattowe za rea li zacj~ 

przedmiotu zamowienia, podajqc jq w zapisie Iiczbowym i stownie z doktadnosciq do grosza (do dwoch 

miejsc po przecinku). 

3. Wynagrodzen ie rycza ttowe obejm uje wszystkie koszty zwiqzane z rea lizacjq przedmiotu zamowien ia, 

w tym ryzyko i odpowiedzialnose Wykonawcy z tytutu oszacowa nia wszelkich kosztow zw iqza nych 

z rea lizacjq przedmiotu umowy, a ta kze oddz iatywa nia innych czynnikow majqcych lub mogqcych miee 

wptyw na koszty. 

4. Wynagrodzenie ryczaltowe za wykona nie zamowienia obejmuje rowniez: 

1) wsze lkie koszty przygotowania i realizacji przedmiot u zamowienia w sposob zgodny z obowiqzujqcymi 

przepisami, normami, zapisami umowy, 

2) wszelkie koszty uzyskan ia warunkow technicznych, uzgodnien, opin ii niezb~d nych do pon iesienia przez 

Wykonawc~ w celu rea lizacji przedmiotu zamowienia, 

3) wynagrodzen ie z tytutu przeniesienie autorskich praw majqtkowych. 

5. Niedoszacowa nie, pomini~cie oraz brak rozpoznania zakresu przedm iot u umowy nie moze bye podstawa 

do zqdania zmiany wynagrodzen ia ryczattowego. 

V. WARUNKI UDZIAW W POST~POWANIU . 

1. Wykonawca zobowiqza ny jest posiadae n iezb~d nq wie d z~ i uprawnienia do realizacji przedm iotu 

zamowienia. Wykonawca zobowiqzany jest wykazae, ze: pos iada odpowied nie uprawnien ia w zakres ie sieci 

i insta lacji elektrycznych - obejmujqcych instalacje elekt ryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne, 

2 



stacje i urz~dzenia elektroenergetyczne, lub dysponuje osob~ posiadaj~c~ odpowiednie uprawnien ia 

budowlane 0 kt6rych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, lub posiada kwalifikacje 

zawodowe kt6re zostaty uznane na zasadach okreslonych w przepisach odr~bnych. 

2. W post~powaniu mog~ brae udzia t Wykonawcy, kt6rzy wykaz~ sw~ wiedz~ i doswiadczenie do 

wykonan ia przedmiotu zam6wienia poprzez udokumentowanie, ze w okresie ostatnich 3 lat przed 

uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres dziatalnosci jest kr6tszy - w tym okresie wykona li co 

najmniej 2 ustugi po legaj~ce na opracowaniu projekt6w dla nowych punkt6w oswietlenia drogowego 

3. W toku dokonywania oceny ztozonych ofert Zamawiajqcy moze zqdae od Wykonawc6w wyjasnien 

dotyczqcych tresci ztozonych ofert. 

4. Zamawiaj~cy poprawi w tekscie oferty oczywiste omytki pisarskie i rachunkowe (z uwzgl~dn ien iem 

konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) w obliczeniu ceny. 

5. Zamawiaj~cy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

okreslonym w zaproszeniu do ztozenia oferty i lOstata ocen iona jako najkorzystniejsza . 

6. Informacj~ 0 wyborze oferty Zamawiajqcy zamiesci na stron ie internetowej 

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

VI. SPOSOB PRZYGOTOWANIA I ZtoZENIA OFERTY. 

1. Oferta wraz z zatqcznikam i powinna bye sporz~dzona w j ~zyku polskim oraz podpisana przez osob~1v 

uprawnione do wyst~powa nia w imieniu Wykonawcy i opatrlOne piecz~ciq Wykonawcy. 

2. Wykaz dokument6w jakie majq dostarczye Wykonawcy: 

• "Formu larz ofertowy" (za t ~cznik nr 1 do niniejszego zaproszenia). 

• formularz "Do5wiadczenie Wykonawczy" (zat~cznik nr 2 do niniejszego zaproszenia). 

• wz6r umowy zaakceptowany przez Wykol1awc~ ( z at~czl1ik I1r 3 do l1il1iejszego zaproszenia). 

3. Ofe rt~ nalezy ztozye do 19 lipca 2016 roku do godz. 10 00 : 

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

9A, 09 -130 Baboszewo, 

• lub osobiscie w Kancelarii Og61nej Urz~du Gminy Baboszewo, 

w zamkni~tej kopercie z napisem: Oferta na opracowanie "Projekt6w uproszczonych dla nowych punkt6w 

oswietlenia drogowego na terenie gminy Baboszewo". 

4. Oferty zlozone po wyznaczonym term inie nie zostan~ rozpatrzone. 0 zachowaniu terminu ztozenia 

oferty decyduje data wptywu oferty do Urz~du Gminy Baboszewo. Oferta otrzymana po uplywie te rminu 

skladan ia ofert lOstanie zwr6cona bez otwieran ia Wykonawcy i nie b~dzie pod legala ocenie. Wykonawca 

moze zlozye tylko jedn~ ofert~. 

5. Otwarcie zlozonyeh ofert nastqpi w siedzib ie Zamawiaj~eego w dniu 19 lipea 2016 roku 0 godz. 10 1'. 

6. Osoba uprawniona do porozumiewania si~ z Wykonawcami - Radoslaw Paczkowski - e-mail : 

infrastruktura@gminababoszewo.pl 

Zamawiajqey zastrzega sobie prawo do uniewaznienia post~powania bez podawania uzasadnienia. 

Zaproszenie do ztozenia oferty w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego zamieszczono na 

stronie internetowej: www.ugbaboszewo.bip.org.pl i tab licy ogloszeri Urz~du Gminy Baboszewo w dniu 12 

lipca 2016 r. 

WZ. W6JTj\ 

mg~~t~chOWSka 
Sekretar:t Grn iny 
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