
GMINi\ BABOSZEWO . 
laklad Wodociqgow i Kana!imji w 8?boszewle 
u1. \Vars7a\vska 9/\. 09-\:\0 BahoS1CWO 

:\11':567-179-04-40 0-

tel. 1231 661-10-9\ do 92 wew. _:> 

zwtK'7o~{16 )'-3I~3 h Baboszewo, 30.06.2017 r. 

Zaproszenie do zlo:ienia oferty cenowej 

w post~powaniu 0 udzielenie zamowicnia publicznego 0 wartosci szacunkowej poni:iej 30 000 

euro na "Dostaw~ materialow wodocillgowych dla Zakladu Wodocillgow i Kanalizacji 

w Baboszewie" 

(zamieszczono na stronie internetowe) Zamawia)qcego i tablicy ogloszen w dniu 30.06.2017) 

Na podstawie art. 4 plct 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164 z pozn. zm.) Zamawiajqcy - Zaklad Wodocillg6w 

i Kanalizacji w Baboszewie ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszcwo zaprasza Wykonawc~ do 

zlozenia oferty cenowej w w/w. pos t~powaniu. 

I. Opis przedmiotu zamowienia: 

I.Przedmiotem zamowienia jest dostawa materialow wodociqgowych na potrzeby Zamawiaj<tcego 

zgodnie z Zalqcznikiem Nr 1. 

2. Zamawiaj<tcy wymaga by dostarczone materialy byly fabrycznie nowe, wolne od wad 

technicznych i prawnych, nie byly przedmiotem praw osob trzecich. 

3. Zamawiaj<tcy wymaga by przedmiot zamowienia spelnial wymagania jakosciowe, wszelkie 

normy obowi<tzuj<tce dla tego typu materialow, posiadaly ate sty dopuszczaj<tce stosowanie 

w kontakcie z wod<\. pitn<t oraz zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z prawem. 

4. Wykonawca b~dzie zobowi<tzany do odpowiedniego opakowania i zabezpieczenia dostawy 

przedmiotu zamowienia od miejsca zaladunku do miejsca przeznaczenia wskazanego przez 

Zamawiaj<tcego - Zaklad Wodociqgow i Kanalizacji w Baboszewie, uL Warszawska 9A, 09-1 30 

Baboszewo. Faktura nalezy wystawic na: 

Nabywca: Gmina Baboszewo ul. Warszawska 9A 09-130 Baboszewo NIP 567-179-04-40 

Odbiorca: Zaklad Wodocillg6w i Kanalizacji w Baboszewie ul. Warszawska 9A 09-130 

Baboszewo 

5. Wykonawca wraz z przedmiotem zamowienia zobowi<tzany b~dzie dostarczyc Zamawiaj<tcemu 

wszelkie niezb~dne dokumenty, w tym w szczegolnosci niezb~dne atesty i certyfikaty. karty 

gwarancYJne, 

6. W przypadku pytan i w<ttpliwosci dotycz<tcych dzialania dostarczonego przedmiotu zamowienia, 

Wykonawca zobowi<tzany b~dzie udzielic wszelkich informacji i wyjasniell. 

7. Szczegolowych infonnacji dotycz<\.cych przedmiotu zamowienia udziela Kierownik Zakladu 

Krzysztof Kruszewski teL 23 66 1 10 91 wew 25 lub teL kom . 504 089 129 ad res email 

zwik@gminababoszewo.pl 



II. Termin I·ealizacji zamowienia: 

do 20.07.2017 r. 

III. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najnizsza cena. 

IV. Sposob pn:ygotowania i zlozenia oferty: 

I. Oferta wraz z zahl.cznikami powinna bye sporz!\.dzona w jC(zyku polskim oraz podpisana 

przez osobC(/y uprawnione do wystC(powania w imieniu Wykonawcy i opatrzona pieczC(ci!\. 

Wykonawcy. 

2. Wykaz dokument6w jakie maj !\. dostarczye Wykonawcy: 

* Formularz ofertowy (zal!\.cznik nr 2 do niniej szego zaproszenia) 

* Wz6r umowy zaakceptowany przez WykonawcC( (zal!\.cznik nr 3 do nll11eJszego 

zaproszenia) 

3. Ofertc( nalezy zlozye do dnia 7 lipca 2017 r. do godz 1000
: 

- za posrednictwem poczty/przesylki kurierskiej na adres U n:lld Gminy Baboszewo ul. 

Warszawska 9A 09-130 Baboszewo 

lub osobiscie w Kancelarii Ogolnej Urz~du Gminy Baboszewo 

w zamkniC(tej kopercie z napisem: "Oferta na dostaw~ material6w wodoci'lgowych dla Zakladu 

Wodocillg6w i Kanalizacji w Baboszewie" Nie otwierac przed 7 1ipca 2017 roku godz 1000 

4. Oferty zlozone po wyznaczonym terminie nie zostan!\. rozpatrzone. 0 zachowaniu terminu 

z!ozenia oferty decyduje data wplywu oferty do UrzC(du Gminy Baboszewo. Oferta otrzymana po 

uplywie terminu skladania ofert zostanie zwr6cona bez otwierania Wykonawcy i nie bC(dzie 

podlegala ocenie. Wykonawca moze z!ozye tylko jedn!\. ofertC(. 

5. Otwarcie zlozonych ofert nastapi w siedzibie Zamawiaj!\.cego w dniu 7 lipca 2017 r. 

o godz 10 IS 

6. Osoba uprawniona do porozumiewania siC( z Wykonawcami -Krzysztof Kruszewski -e-mail 

zwik@gminababoszewo.pl. Tel 23 6611091 wew 25 kom504 089129 

Zamawiaj!\.cy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postC(powania bez podawania uzasadnienia 

Zalqczniki: 

1. Opis przedmiotu zamowienia - Za/qcznik Nr 1 

2. Formularz oferty cenowej- Zalqcznik Nr 2 

3. Wzor umowy - Zalqcznik Nr 3 


