
GMINA BABOSZEWO . 
Zaklad Wodociqgow i Kana/izacji w Baboszewle 
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo 

NIP: 567-\ 79-04-40 
tel. /23/ 661-10-91 do 92 wew. 25 

fax: /23/ 661-10-71 

ZWiK 7021.6.2017 
Baboszewo, 16.01.2017 r. 

Zaproszenie do zlozenia oferty cenowej 

w post~powaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego 0 wartosci szacunkowej poniZej 30 000 

euro na dostaw~ nowej pompy zatapialnej do sciekow wraz z adapterem. 

(zamieszczono na stronie internetowe) Zamawiqjqcego i tablicy ogloszen w dniu 16.01.2017) 

Na podstawie art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2015, poz. 2164) Zamawiajl!cy -Gmina Baboszewo ul. Warszawska 9A 09-130 Baboszewo 

NIP 567-179-04-40 

Nabywca 

Zaklad Wodocil!gow i Kanalizacji w Baboszewie zaprasza Wykonawc<e do zlozenia oferty 

cenowej w w/w. post<epowaniu. 

I. Opis przedmiotu zamowienia: 

I.Przedmiotem zam6wienia jest dostawa nowej pompy zatapialnej do sciek6w wraz z adapterem. 

Opis przedmiotu zam6wienia stanowi - ZalqcznikNr 1. 

2. Zamawiaj'tcy wymaga by dostarczona pompa wraz z adapterem byla fabrycznie nowa, 

kompletna, wolna od wad teclmicznych i prawnych, nie byl przedmiotem praw os6b trzecich. 

3. Zamawiaj'tcy wymaga by przedmiot zam6wienia spelnial wyrnagania jalwsciowe, wszelkie 

normy obowi'tzuj'tce dla tego typu sprz<etu oraz zostal wprowadzony do obrotu zgodnie z prawem. 

4. Wykonawca b<edzie zobowi'tzany do odpowiedniego opakowania i zabezpieczenia dostawy 

przedmiotu zam6wienia od miejsca zaladunku do miejsca przeznaczenia wskazanego przez 

Zamawiaj'tcego - Zaklad Wodoci<tg6w i Kanalizacji w Baboszewie, ul. Warszawska 9A, 09-130 

Baboszewo. 

5. Wykonawca wraz z przedmiotem zam6wienia zobowi'tzany b<edzie dostarczyc Zamawiaj'tcemu 

wszelkie niezb«dne dokumenty, w tym w szczeg61nosci dokurnentacj<e techniczno-rozruchow'l, 

karty gwarancyjne, niezb<edne atesty i certyfikaty. 

6. W przypadku pytaJl i w<ttpliwosci dotycz'tcych dzialania dostarczonego przedmiotu zam6wienia, 

Wykonawca zobowi<tzany b<edzie udzielic wszelkich informacji i wyjasnien. 

7. Szczeg610wych informacji dotycz<tcych przedmiotu zam6wienia udziela Kierownik Zakladu 

KrzysztofKruszewski tel. 23 661 1091 wew 251ub tel. kom. 504 089129 

II. Termin realizacji zamowienia: 

do 31.01.2017 r. 



III. Kryterium wyborn najkorzystniejszej oferty jest najniZsza cena. 

IV. Miejsce i termin zlozenia oferty: 

1. Formularz oferty cenowej (Zahtcznik Nr 2), 

2. Ofert~ nalezy zlozyc do dnia 23.01.2017 r., do godziny 1000
, 

-za posrednictwem poczty /przesylki 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 (znak sprawy: ZWiK 7021.6.2017) na dostawlJ 

pompy zatapialnej do sciek6w wraz z adapterem. 

Zalqczniki: 

1. Opis przedmiotu zam6wienia - Zalqcznik Nr 1 

2. Fonnularz oferty cenowej- Zalqcznik Nr 2 

3. Wz6r umowy - Zalqcznik Nr 3 


