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OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU PUBLICZNYM 

tryb udzielenia zamowienia: zapytanie ofertowe -zamowienie ponizej 30000 euro 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJi\CEGO. 

Gl11 ina Baboszewo 

ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo, woj. l11azowieckie 

NIP 567 179 04 40, REGON 130378054 

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

e-l11ai I: zp@gl11inababoszewo.pl; www. ugbaboszewo.bip.org.pl 

n. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA. 

1. Wykonanie okresowej kontroli przewodow kominowych, poprzez sprawdzenie droznosci 

kominow wentylacyjnych i spalinowych, w budynkach b~dqcych wlasnosciq Gminy Baboszewo. 

Zakres uslugi obejl11uje wykonan ie kontroli przewod6w i pohjczen kOl11inowych, w tYI11: 

I) kontroli stanu technicznego przewod6w kominowych (dYl11owych , spalinowych 
wentylacyjnych, awaryjnych) obejl11ujqcq badanie droznosc przewod6w kOl11inowych, 
sprawdzenie stanu technicznego glowic i nasad kOl11inowych, 

2) sprawdzenie czy nie wystypujq uszkodzenia przewod6w kOl11inowych , kanal6w, wlaz6w i 
innych elel11ent6w kOl11inowych, 

3) sprawdzenie urzqdzen grzewczo - kOl11inowych pod wzglydel11 bezpieczenstwa 
przeciwpozarowego ze szczeg61nym uwzglydnieniem odleglosci od latwopalnych 
elel11ent6w konstrukcj i budynku, 

4) sprawdzenie pod wzglydem BHP urzqdzen pomocniczych takich jak lawy kominiarskie , 
drabiny , wlazy dachowe. 

5) czyszczenie przewod6w kOl11inowych, jezeli jest taka potrzeba. 
6) dokonanie przeglqdu instalacj i kOl11inowej w obecnosci administratoraluzytkownika 

obiektu potwierdzonej jego wlasnorycznYI11 podpisem. 
7) sporzqdzenie i przekazanie do Urzydu Gminy Baboszewo protokol6w pokontrolnych 



2.Wykaz budynMw: 

1. Budynek socjalny w miej scowosci Niedarzyn 32 pow. uzytkowa 315 m2. 

2. Budynek socjalny w miejscowosci Cywiny Dynguny 20A pow. uzytkowa 204 m2 

3. Budynek socjalny w miejscowosci Cywiny Dynguny 21 pow. uzytkowa 10 1,85 m2 

4. Budynek socjalny w miej scowosci Sr6dborze 33 pow. lIzytkowa 336,98 m2. 
5. Blidynek mieszkalny jednorodzinny w miej scowosci Polesie nr 9 pow. uzytkowa 85,60 m2 

6. Bud ynek domll nallczyciela w Baboszewie 1I1. J i A. Brodeckich 4, pow. uzytkowa 233,6 m2 

7. Blidynek socj alny w miejscowosci Baboszewo ul. Osiedlowa 2, pow. lIzytkowa 221,74 nl 

8. Swietlica Srodowiskowa w Baboszewie. Baboszewo ul. Sp6ldzielcza 4, pow. uzytkowa 850 m2. 

9. Swietlica wiejska w Goszczycach Srednich, pow. uzytkowa 160 m2, 

10. Swietlica wiejska w Sarbiewie, pow. lIzytkowa 190 m2, 

11. Swietlica wiejska w Dziektarzewie, pow. lIzytkowa 190 nl 
12. Swietlica wiejska w Rzewinie + czysc mieszkalna pow. lIzytkowa 100 m2 

13. Swietlica wiejska w Woli Folwark, pow. lIzytkowa, pow. uzytkowa 150 m2 

14. Swietlica wiejska w Cywinach Wojskich, pow. uzytkowa - 180 m2 

15. Blidynek Urzydu Gminy w Baboszewie, 1I1. Warszawska 9a, pow. uzytkowa 11 91,13 m2 

16. Blidynek starego Urzydll G111iny, 1I1. Brodeckich 1, pow. uzytkowa 304,20 m2 

17. Hala Sportowo Widowiskowa w Baboszewie, 1I1. Brodeckich 6, pow. lIzytkowa 1530 m2 

18. Bud. Osrodka Zdrowia w Sarbiewie, pow. lIzytkowa 450 1112. 

19. Szkola Podstawowa w Baboszewie ul. Brodeckich 6, pow.lIzytkowa 1846,14 m2. 

20. Szkola Podstawowa w Sarbiewie, Sarbiewo 17, pow. lIzytkowa 1026 m2 

21. Szkola podstawowa w Mystkowie, Mystkowo 53, pow. lIzytkowa 689,70 1112. 

22. Zesp61 Szk61 w Polesill, Polesie 9, pow. uzytkowa 2246,90 1112 

23. Gimnazjlll11 w Baboszewie, ul. Brodeckich 6, pow. lIzytkowa 1309,72 m2 

24. Przedszkole w Baboszewie wraz z zaplecze111 dla potrzeb boiska "ORLIK", Baboszewo 
1I1. Brodeckich 4, pow. uzytkowa 728,83 m2 

3. 0 udzielenic zamowienia moglj ubicgac si~ Wykonawcy, ktorzy posiadajlj kwalifikacjc 
zawodowe w zawodzie "kominiarz". 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA 

Kontro ly nalezy wykonac i przekazac Zamawiajqcemll poswiadczenia wykonania przeglqdll do dnia 

05 sierpnia 20 I 6 r. 

IV. WARUNKI PLATNOSCI. 

1. Za wykonanie przedmiotll zam6wienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w ciqgu 14 dni 

od otrzymania fakt llry. 

2. Faktllry nalezy wystawic dla: 

Od poz. 1 do poz. 18 Gmina Baboszewo, od poz. 19 do 24 na poszczeg61ne jednostki 



organizacyjne gminy. Dokladne dane do fakturowania zostanq okreSlone w zawartej umowie. 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA 

Kontrolt; nalezy wykonac i przekazae Zamawiajqcemu poswiadczenia wykonania przeglljdu do dnia 

OS sierpnia 2016 r. 

VI. KRYTERIA OCENY OFERT. 

I . Kryteriulll wyboru najkorzystniejszej oferty jest najnizsza cena. 

2. Wykonawca okresli cent; oferty, kt6ra stanowic bydzie wynagrodzenie ryczaltowe za reali zacjt; 

przedmiotu zalll6wienia, podajqc jq w zapisie liczbowYIll i slownie z dokladnosciq do grosza (do dw6ch 

l11iejsc po przecinku). 
3. Wynagrodzenie ryczaltowe obejl11uje wszystkie koszty zwiqzane z realizacjq przedmiotu zam6wienia, 

w tym ryzyko i odpowiedzialnosc Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich koszt6w zwiqzanych z 

realizacjq przedl11iotuumowy ( w tylll koszty dojazd6w do obiekt6w), a takZe oddzialywania innych 

czynnik6w Illajqcych lub mogqcych Illiec wplyw na koszty. 

4. Niedoszacowanie, pominit;cie oraz brak rozpoznania zakresu przedl11iotu umowy nie moze bye 

podstawq do zqdania zl11iany wynagrodzenia ryczaltowego. 

VII. WARUNKI UDZIALU W POST~POWANIU. 
I. W postypowaniul11ogq brae Wykonawcy, kt6rzy prowadzlj dzialalnose gospodarczq w zakresie uslug 

kominial'skich i dysponuj lj osobq/osobami posiadajqcymi kwalifikacje zawodowe w zawodzie 

"kominiarz". 
VI. SPOSOB PRZYGOTOWANIA I ZLOZENIA OFERTY. 

1. Oferta powinna bye sporzqdzona na "Fol'mularzu ofeliowym" stanowiqcym zalqcznik do 

niniejszego zapytania, podpisana przez osoby/y uprawnione do wystt;powania w imieniu 

Wykonawcy i opatrzona pieczycilj Wykonawcy. 

Do ofert nalezy zalaczye: 

I) aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji dzialalnosci gospodarczej , 

wystawiony nie wczesniej jak 6 miesiycy przed skladaniem ofert i poswiadczony za 

zgodnose z oryginalel11 przez Wykonawcy. 

2. W toku oceny ofert Zamawiajqcy moze zqdac od oferent6w wyjasnieI1 dotyczqcych tresci 

zlozonych ofert. 

VII. TERM IN I MIEJSCE ZLOZENIA OFERTY, TERMIN OTWARCIA OFERT. 
I.Ofertt; nalezy zlozye do 20 lipca 20J 6 roku do godz. 11 00 - za posrednictwem poczty/kuriera lub 

osobiscie na adres: Urzqd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo 

lub osobisci e w Sekretariacie Urzt;du Gminy Baboszewo (pok. nr 4) w zal11knit;tej kopercie z napisem 

"Oferta na wykonanie kontroli przewod6w kominowych". 

2.0ferty zlozone po terminie nie zostanlj rozpatrzone. 

Osoba uprawniona do porozumiewania sit; z Wykonawcal11i - Pan Zbigniew Suli6ski - tel. (23) 66 II 

091 wew. 41 , e-mail: zp@gmi nababoszewo.pl-w godzinach od 7.30 do 15.30. 

2.0twarcie zlozonych ofert nastqpi w dniu 20 lipca 2016 r . godz. 11 05 w pok. Nr 7 Urzydu Gminy 

Baboszewo. 



VIIJ. INNE INFORMACJE. 
I . Ogloszenie 0 zam6wieniu zamieszczono na: 

1 )stronie internetowej: www.ugbaboszewo.bip.org.pl; w dniu 12.07.201 6 r.; 
2)tablicy ogloszen Urzydu Gminy Baboszewo w dniu 12.07.2016 r. 

2. Ogloszenie 0 wyborze najkorzystniej szej oferty zostanie zamieszczone na: 
I)stronie internetowej : www. ugbaboszewo.bip.org.pl; 
2)tablicy ogloszen Urzydu Gminy Baboszewo. 

Zalaczni ki: 

I . Wz6r umowy 

wz. WOITA 

m9rd~wska 
Sekrl't,lrl' (;Jl1iny 



(data) 

(pieczyc Wykonawcy) 

FORLUMARZ OFERTOWY 

W zwi'lzku z zapytaniem ofertowym ZP. 27I.Z0A.2016 z dnia 12 lipca 20 16 roku dotycz'lcym 

wykonania okresowej kontroli przewod6w kominowych, poprzez sprawdzenie dro:i:nosci komin6w 

wentylacyjnych i dymowych, w budynkach bydqcych wlasnosciq Gminy Baboszewo, oferujemy 

wykonanie zamowienia za wynagrodzenie: 

kwota netto: ........ .......... ...... ............ zl (slownie ..... ... ... .... ... ... ........ ...... ... ... .... .. .... .... ............ .............. .. . 

.. ............................................... .. ........ ........ .................................................................. .. ......... .. ... .. .. .... . ) 

podatek VAT: ... ........ .. .......... ............. zl (slownie .... ....... ............... .................................... ............... ... . . 

................... ............................................ ...... .... ... ........................... .......... .. .......... ........... ........... ..... ...... ) 

kwota brutto: ............................. .... ... zl (slowll ie ...................... .. ........ ........ ....... ....... ... ........ .... ...... ...... . 

..... ....... .. ... ... ... ............ ... ... .... ................................. ... .................... .. .............. .. ...... ..... ... ........ ... ... .. .. ..... .. ) 

w tym: 

Lp. Nazwa i adres jednostki Cena brutto 

( z padalkietn VAT) 

1 Budynek soejalny w miejseowasei Niedarzyn 32 pow. uzylkawa 3 15 m--

2 Budynek saejalny w miejseawosei Cywiny Dyngu ny 20A pow. uZYlkawa 204 mO. 

3 Budynek soejalny w miejseowosei Cywiny Dynguny 2 1 pow. uzylkowa 101 ,85 tn-. 

4 Budynek soejal ny w miejseowasei Srodbarze 33 pow. uzylkowa 336,98 ",-, 

5 Budynek mieszkalny jednorodzinny w miejscDWQsci Polesie nr 9 pow. uzytkowa 85,60 m-

6 Budynek domu nauezyeiela w Baboszewie ul. J i A. Bradeekieh 4, pow. uzylkowa 233,6 m" 

7 Budynek soejalny w miejseowosei Baboszewa ul. Osiedl owa 2, pow. uZYlkawa 22 1,74 tn' 

8 Swiellica Sradowiskowa w Baboszewie. Baboszewo ul. Spoldzieleza 4, pow. uZYlkawa 850 tn '. 

9 Swiet lica wiej ska w Goszczycach Srednich, pow. uzytkowa 160 m2
, 

10 Swiellica wiejska w Sarbiew ie, pow. uzylkowa 190 tn', 

1I Swietlica wiej ska w Dziektarzewie, pow. uzytkowa 190 111 2 

12 Swiel lica wiejska w Rzewinie + cz~sc mieszka lna pow. uzytkowa J 001112 



13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Swietlica wiejska w Woli Folwark, pow. uzytkowa, pow. uzytkowa 150 m' 

Swietliea wiej ska w Cywinaeh Wojskieh, pow. uzytkowa - 180 m' 

Budynek Urz~d lt Gminy w Baboszewie, til. Warszawska 9a, pow. uzytkowa 11 91 , 13 m2
. 

Budynek starego Urzl'du Gminy, ul. Brodeekieh I, pow. uzytkowa 304,201112 

Hala Sportowo Widowiskowa w Baboszewie, ul. Brodeek ieh 6, pow. uzytkowa 1530111' . 

Bud. Osrodka zd rowia w Sarbiewie, pow. uzytkowa 450 1112 

Szkola Podstawowa w Baboszewie ul. Brodeek ieh 6, pow. uzytkowa 1846, 141112 

Szkola Podstawowa w Sarb iewie, Sarbiewo 17, pow. uzytkowa 1026 m2 

Szko la podstawowa w Mystkowie, Mystkowo 53 , pow. uzytkowa 689,70 1112 

Zesp61 Szk61 w Polesiu, Polesie 9, pow. uzytkowa 2246,90 1112 

Gil11nazjum w Baboszewie, ul. Brodeeki eh 6 , pow. uzytkowa 1309,72 m'. 

Przedszkole w Baboszewie wraz z zap leezem dla potrzeb boi ska "ORLlK", Baboszewo ul. 
Brodeckich 4, pow. uzytkowa 728,83 m' . 

I . W podanej wyzej cenie uwzglydnione zostaly wszystkie koszty wykonania przedmiotu 

zamowienia w tym koszty dojazdu do poszczegolnych obiektow. 

2. Oswiadczam/y, ze: 

1) zapoznalemlzapoznali smy siy z tresciq zapytania ofertowego oraz przyj mujy/ przyjmujemy 

warunk i w nim zawarte. 

2) dysponujy/ dyspon uj emy osobami zdolnymi do wykonania zamowienia tj. posiadajqce 

kwalifikacje zawodowe w zawodzie "kominiarz". 

3) akceptujemy warunki umowy okreslone w zalqczniku Nr 1 "Wzor umowy". 

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

Podpis osoby/osob upowaznionych 

do reprezentowania Wykonawcy 


