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Baboszewo, dn. 17.07.2017 r. 

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY CENOWEJ 
w post,<powaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego 0 wartosci szacunkowej ponizej 
30000 euro na realizacj,< zadania pn. "Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej na 
boisku sportowym w Baboszewie " 
(zamieszczone na stronie internetowej i na tablicy ogloszen w siedzibie Zamawiajqcego) 

Na podstawie art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieil publicznych 
(tj. Dz. U. z 2015, poz. 2164 ) Zamawiaj~cy-Urz~d Gminy w Baboszewie, ul. Warszawska 
9A, 09-130 Baboszewo zaprasza Wykonawcy do zlozenia oferty cenowej w ww. 
postypowaniu. 

I. Opis przedmiotu zamowienia: 

1. Przedmiotem zamowienia jest wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku 
sportowym w Baboszewie. Zakres robot obejmuje wymiany istniej~cej nawierzchni z trawy 
syntetycznej na now~ trawy syntetyczn~ ktora wypelniona bydzie suszonym piaskiem 
kwarcowym. Przed montaZem nowej nawierzchni Wykonawca jest zobowi¥any do 
wyrownania i stniej~cej warstwy wierzchniej podbudowy. Przed przyst~pieniem do prac 
naleZy zdemontowac aktualnie znajduj~cy siy na boisku sprzyt sportowy ktory w p6Zniejszym 
czasie, przed zakoilczeniem prac, Wykonawca ponownie zamontuje w obiekcie. 

2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera dokumentacja techniczna tj. 
Specyfikacja techniczna wykonania robot (zal~cznik nr I do zaproszenia) oraz Przedmiar 
robot (zal~cznik nr 2 do zaproszenia). 

II. Termin realizacji zamowienia: 
Przedmiot zamowienia nalezy wykonac w terminie do 25 sierpnia 2017 roku. 

III. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najnizsza cena. 
1. Ceny oferty Wykonawca wpisuje na formularzu oferty (Zal~cznik Nr 3 do Zaproszenia). W 
celu obliczenia ceny oferty Wykonawca zobowi¥any jest wypelnic wszystkie wymagane 
pozycje w Kosztorysie ofertowym - Zal~cznik do formularza oferty. 
2. Wykonawca okresli ceny oferty, ktora stanowic bydzie wynagrodzenie ryczaltowe za 
realizacjy przedmiotu zamowienia, w tym ryzyko i odpowiedzialnosc Wykonawcy z tytulu 



oszacowania wszelkich kosztow zwi!)Zanych z realizacjlj przedmiotu umowy, a talae 
oddzialywania innych czynnikow majljcych lub mogljcych miee wplyw na koszty. 
3. Niedoszacowanie, pominiycie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze 
bye podstawlj do zljdania zmiany wynagrodzenia ryczahowego. 

IV. Warunki udzialu w post~powaniu 
1. 0 udzielenie zamowienia moglj ubiegae Sly Wykonawcy, ktorzy spelniajlj warunki 
dotyczljce: 
a) posiadania wiedzy i doswiadczenia 
Opis sposobu dokonania oceny spelniania tego warunku: 
Wykonawca zobowi!)Zany jest wykazae, ze w okresie ostatnich piyciu lat przed uplywem 
terminu skladania ofert, a jezeli okres dzialalnosci jest krotszy w tym okresie, wykonal w 
sposob nalezyty co najrnniej 2 roboty polegajljce na wymianie nawierzchni z trawy 
syntetycznej na nowlj lub budowie boiska z nawierzchnilj z trawy syntetycznej. 
b) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamowienia 
Opis sposobu dokonania oceny spelniania tego warunku: 
Wykonawca zobowi!)Zany jest wykazae, ze dysponuje co najmniej 1 (jednlj) osoblj 
posiadajljclj uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcj i w budownictwie tj. 
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez 
ograniczer\.. 
c) w celu potwierdzenia, ze oferowane roboty budowlane odpowiadajlj wymaganiom 
okreslonym przez zamawiajljcego, Wykonawca jest zobowi!)Zany przedstawic w oryginale 
lub kserokopii potwierdzonej za zgodnosc przez Wykonawc~: 

Certyfikat lub deklaracjy zgodnosci wystawionlj przez producenta nawierzchni 

A TEST PZH dla oferowanej nawierzchni lub inny rownowazny dokument na 

oferowanlj nawierzchniy 

Karty technicznlj oferowanej nawierzchni potwierdzonej przez jej producenta 

Autoryzacjy producenta nawierzchni, wystawionlj dla Wykonawcy na realizowanlj 
inwestycjy wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tlj 
nawierzchniy 

V. Wykaz oswiadczen lub dokumentow, jakie majlj dostarczyc Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w post~powaniu 

Wykonawca zobowi!)Zany jest dolljczye do oferty nastypujljce dokumenty: 
1) wykaz robot budowlanych wykonanych, nie wczeSniej niz okresie ostatnich 5 lat przed 
uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy w tym 
okresie , wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty i miejsca wykonania i podmiotow, na 
rzecz ktorych roboty budowlane zostaly wykonane, z zalljczeniem dowodow okreSlajljcych 
czy te roboty zostaly wykonane naleZycie, w szczegolnosci informacji 0 tym, czy roboty 
zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone - wzor 
Zalqcznik N r 4 do zaproszenia. 
2) wykaz osob, skierowanych przez wykonawcy do realizacji zamowienia publicznego, 
odpowiedzialnych za swiadczenie robot budowlanych, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, uprawnier\., doswiadczenia i wyksztalcenia niezbydnych do 
wykonania zamowienia publicznego, a talae zakresu wykonywanych przez nie czynnosci 
oraz informacjlj 0 podstawie do dysponowania tymi osobami - wzor zalqcznik N r 5 do 
zaproszenia. 

3) Certyfikat lub deklaracjy zgodnosci wystawionlj przez producenta nawierzchni 



4) ATEST PZH dla oferowanej nawierzchni lub inny r6wnowamy dokument na 

oferowan~ nawierzchni~ 

5) Kart~ techniczn~ oferowanej nawierzchni potwierdzonej przez jej producenta 
6) Autoryzacj~ producenta nawierzchni, wystawion~ dla Wykonawcy na realizowan~ 

inwestycj~ wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na t~ 

nawierzchni~ 

VI. Miejsce i termin zlozenia oferty: 
I. formularz oferty cenowej (Zal~cznik Nr 3) wraz z kosztorysem ofertowym 

(zal~cznik do formularza oferty), 
2. aktualny odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 0 

dzialalnosci gospodarczej, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesi~cy przed 
uplywem terminu skladania ofert ( oryginallub kopia poswiadczona za zgodnosc z 
oryginalem), 

3. wykaz rob6t budowlanych - zal~cznik or 4 
4. wykaz os6b - zal~cznik or 5 
5. informacja wykonawcy - zal~cznik or 6 
6. dokumenty potwierdzaj~ce, ze oferowane roboty budowlane odpowiadaj~ 

wymaganiom okreslonym przez zamawiaj~cego 
7. pelnomocnictwo, jezeli zostalo udzielone 

nalezy zlozyc w siedzibie Zamawiaj~cego: Urz~d Gminy w Baboszewie, ul. Warszawska 
9A, 09 - 130 Baboszewo, pokoj Nr 4, I pil(tro, w terminie do dnia 20 lipca 2017 r., do 
godziny 1100 w kopercie zaadresowanej do Zamawiaj~cego z napisem: 

"Oferta (znak sprawy: OAiZP. 271.2.5.2017) w postl(powaniu 0 udzielenie zamowienia 
publicznego 0 wartosci szacunkowej poniZej 30000 euro na realizacjl( zadania pn. 
"Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku sportowym w Baboszewie. Nie 
otwierac przed uplywem terminu otwarcia ofert " 

VII. Informacje uzupelniajllce: 
I. Jezeli jako najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta Wykonawc6w wsp6lnie 

ubiegaj~cych si~ 0 udzielenie zam6wienia, Zamawiaj~cy przed podpisaniem umowy w 
sprawie zam6wienia publicznego zaz~da umowy reguluj~cej wsp6lprac~ tych 
Wykonawc6w. 

2. Wszelkich informacji oraz wyjasnieil 
a) zwi¥anych z przedmiotem zam6wienia udziela: Radoslaw Paczkowski -
Podinspektor w Referacie Infrastruktury i Inwestycji - tel 23 6621091 wew. 29. 
b) zwi¥anych z procedur~ udziela Beata Wiechowska - Kierownik Referatu Og6lno
Administracyjnego i Zam6wieil Publicznych - 236621091 wew. 15 

ZAMA WIAJ"CY 

Zal~czniki : 

1. Specyfikacja techniczna wykonania rob6t - zal~cznik or 1 
2. Przedmiar rob6t - zal~cznik or 2 



3. Fonnularz oferty cenowej- Zal~cznik nr 3 
4. Kosztorys ofertowy - zalqcznik do Fonnularza oferty 
5. wykaz rob6t budowlanych - zalqcznik nr 4 
6. wykaz os6b - zalqcznik nr 5 
7. informacja wykonawcy - zalqcznik nr 6 
8. Wz6r umowy - zalqcznik nr 7 


