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OGlO5ZENIE 0 ZAM6wIENIU PUBlICZNYM 

Baboszewo, 11.08.2017 r. 

Strona internetowa zamawiaj'lcego 

www. gminababo~lewo . b i p . org . pl 

Tryb udzielenia zam6wienia : zapytanie ofertowe - zam6wienie poniiej 30 000 euro 

I. NA2.WA I ADRES ZAMAWIAJI\CEGO. 

Gmina Baboszewo 

UI. Warszawa gA, 09-130 Baboszewo, wej . Mazowieckie 

NIP 567 179 04 40, REGON 130378054 

tol.(23) 66 11 091. fax (23) 66 11 071 

e-mail: www.ugbaboszewo.bip .org.pl 

II OPI5 PRZEDMIOTU ZAM6wIENIA. 

1. Wykonanie okresowej kontroli przewodow kominowych, poprzez sprawdzenie droznosci 

komin6w wentylacyjnycn i spalinowych, W budynkach b~ditcych wtasnosci~ Gminy Baboszewo. 

Zakres uslugi obejmuje wykonanie kontrol i przewod6w i polilczen kominowych, w tym: 

1) kontroli stanu technicznego przewod6w kominowych (dymowych, spalinowych, 

wentylacyjnych, awaryjnych) obejmujqcq badanie droinosc przewod6w kominowych, sprawdzenie 

stanu technicznego glowic i nasad kominowych, 

2) sprawdzenie czy nie wyst~pujq uszkodzenia przewod6w kominowych, kanalow, wlaz6w i 

innych element6w kominowych, 

3) sprawdzenie urzqdzen grzewczo-kominowych pod wzgl~dem bezpieczenstwa 

przeciwpoiarowego ze szczeg61nym uwzgl~dnieniem odleglosci ad latwopalnych element6w 

konstrukcji budynku, 

4) sprawdzenie pod wzgl~dem BHP urzqdzen pomocniczych takich jak lawy kominiarskie, 

drabiny, wlazy dachowe. 

5) czyszczen ie przewod6w kominowych, jeie li jest taka potrzeba. 

6) dokonanie przeglqdu instalacji kominowej w obecnoSci administratora/uiytkownika obiektu 

potwierdzonej jego wlasnor~cznym podpisem. 

7) sporzqdzenie i przekazanie do Urz~du Gminy Baboszewo protokol6w pokontrolnych 

2. Wykaz budynk6w: 

1. Budynek socjalny w miejscowosci Niedarzyn 32 pow. uiytkowa 315 m2 



2. Budynek socjalny w miejscowosci Cywiny Oynguny 20A pow. uiytkowa 204 m2 

3. Budynek socjalny w miejscowoSci Cywiny Dynguny 21 pow. uiytkowa 101,85 m2 

4. Budynek socjalny w miejscowosci Sr6dborze 33 pow. uiytkowa 336,98 m2 

5. Budynek mieszkalny jednorodzinny w miejscowosci Polesie nr 9 pow. uiytkowa 85,GO m2 

6. Budynek domu nauczyciela w Baboszewie ur. J i A. Brodeckich 4, pow. uiytkowa 233,6 m2 

7. Budynek socja lny w miejscowoSci Baboszewo ur. Osiedlowa 2, pow. uiytkowa 221,74 m2 

8. SWietl ica Srodowiskowa w Baboszewie, Baboszewo ur. Sp6tdzielcza 4, pow. uiytkowa 850 m2 

9. SWietl ica Wiejska w Goszczycach Srednich, pow. uzytkowa 160 m2, 

10. Swiet lica wiejska w 5arbiewie. pow. uiytkowa 190 m2 

11. Swiet lica wiejska w Oziektarzewie, pow. uiytkowa 190 m2, 

12. Swie t lica wiejska w Rzewinie + cz~sc mieszkalna pow. uiytkowa 100 m2, 

13. Swiet lica wiejska w Woli Folwark, pow. uiytkowa, 150 m2, 

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

15. Budynek Urz~du Gminy w Baboszewie, ur. Warszawska 9a, pow. uzytkowa 1191,13 m2, 

16. Budynek starego U rz~du Gminy, ur. Brodeckich 1, pow. uiytkowa 304,20 m2. 

17. Hala 5portowo Widowiskowa w Baboszewie, uf. Brodeckich 6, pow. uzytkowa 1530 m2, 

18. Bud. Osrodka Zdrowia w 5arbiewie, pow. uzytkowa 450 m2. 

19. Szkola Podstawowa w Baboszewie uf. Brodeckich 6, pow. uiytkowa 1846,14 m2. 

20. Szkota Podstawowa w Sa rbiewie, Sarbiewo 17, pow. uiytkowa 1026 m2, 

21. Szkola Podstawowa w Mystkowie, Mystkowo 53, pow. uiytkowa 689,70 m2, 

22. 2esp61 Szk61 w Polesiu, Polesie 9, pow. uzytkowa 2246,90 m2, 

23. Gimnazjum w Baboszewie. ur. Brodeckich 6, pow. utytkowa 1309,72 m2, 

24. Przedszkole w Baboszewie wraz z zapleczem dla potrzeb boiska .. ORUK", Baboszewo ul. Brodeckich 

4, pow. uiytkowa 728,83 m2. 

3. a udzielenie zamowienia mog .. ubiegac slE: Wykonaw cy, ktorzy posiadaj .. kwalifikacje zawodowe 

w zawodz ie " kominiarzH. 

III . TER M IN REAlIZACJI ZAM6WIENIA 

Kontrolli: naleiy wykonac i przekazac Zamawiaj~cemu poswiadczenia wykonania przeg l~d u do dnia 31 
sierpnia 2017 roku. 

IV. WARUNKI PtATNOSCI. 

1. Za wykonanie przedmiotu zam6wienia Wykonawca ot rzyma wynagrodzenie w c i~gu 14 dni 
od otrzymania fa ktury. 



2. Faktur~ naleiy wystawic dla: 

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

organizacyjne gminy. Dokladne dane do fakturowania zostanij okreslone w zawartej umowie. 

V. TERMIN REAlIZACJI ZAMOWIENIA 

Kontrol~ naleiy wykonac j przekazac Zamawiajijcemu poswiadczenia wykonania przegl<ldu do dnia 31 

sierpnia 2017 r. 

VI. KRYTERIA OCENY OFERT. 

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najnitsza cena. 

2. Wykonawca okresli cen~ oferty, kt6ra stanowic b~dzie wynagrodzenie ryczattowe za realizacj~ 

przedmiotu zam6wienia, podaj<lc i<l w zapisie liczbowym i slownie z dokladno.sciq do grosza (do dw6ch 

miejsc po przecinku). 

3. Wynagrodzenie ryczat!owe obejmuje wszystkie koszty zwi<lzane z realizacj<l przedmiotu 

zam6wienia, w tym ryzyko i odpowiedzia lnose Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich koszt6w 

zwi<lzanych z realizacjCl przedmiotu umowy (w tym koszty dojazdow do obiektow), a takie 

oddzialywania innych czynnik6w maj<lcych lub mogClcvch miec wplyw na koszty. 

4. Niedoszacowanie, pomini~cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze bye 

podstawq do z<ldania zmiany wynagrodzenia ryczattowego. 

VII . WARUNKI UDZIAtu W POST~POWANIU . 

W post~powaniu mogq brae udziat Wykonawcy, ktorzy prowadz<l dzialalnose gospodarcz<l w zakresie 

uslug kominiarskich i dysponujq osob<l/osobami posiadaj<lcymi kwa lifikacje zawodowe w zawodzie 

"kominiarz" . 

VIII. spos6s PRZYGOTOWANIA I zloiENIA OFERTY. 

1. Oferta powinna bye sporz<ldzona na "Formularzu ofertowym", stanowiqcym zalqcznik do niniejszego 

zapytania, podpisanym przez osob~/y uprawnione do wyst~powania w imieniu Wykonawcy i 

opatrzona piecz~dq Wykonawcy. 

00 oferty naleiy zataczyc: 

1) aktualny odpis z w lasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji dzia la lnosci gospodarczej, 

wystawiony nie wczesniej, jak 6 miesiE:CV przed skladaniem ofert i poswiadczony za zgodnose z 

oryginatem przez WykonawcE:. 

2. W toku oceny ofert ZamawiajqCV moze zildae od oferent6w wyjasnien dotYCZilcych treki zloionych 

ofert. 

IX. TERMIN I MIEJSCE ZlOlENIA OFERTY, TERM IN OTWARCIA OFERT. 

1. Ofert~ nalezy zloiyc do 17 sierpnia 2017 roku do godz. 11.00 - za posrednictwem poczty/kuriera tub 

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

Sekretariacie Urzedu Gminy (pok. 4) w zamknietej koperde z napisem "Oferta na wykonanie kontroli 



przewod6w kominowych". 

2. Oferty zloione po terminie nie zostan<l rozpatrzone . 

Osoba uprawniona do porozumiewania si~ z Wykonawcami - Anita Groszyk - tel. (23) 661-10-91 wew. 

14, e-mail: groszyk@gminababoszewo.pl -w godzinach od 7.30 do 15.30. 

3. Otwarcie zloionych ofert nast<lpi w dniu 17 sierpnia 2017 roku godz. 11.05 w pok. Nr 7 U rz~du Gminy 

Baboszewo. 

X. INNE INFORMACJE. 

1. Ogloszenie a zam6wieniu zamieszczono na: 

1) stronie internetowej: www.ugbaboszewo.bip.org.pl; w dniu 11.08.2017 r. 

2) tablicy ogloszen Urz~du Gminy Baboszewo w dniu 11.08.2017 r . 

2. Ogtoszenie 0 wyborze najkorzystniejszej oferty zostan ie zamieszczone na : 

1) stronie internetowej : www.ugbaboszewo.bip.org.pl; 

2) tablicy ogloszen Urz~du Gminy Baboszewo. 

Zataczniki: 

1. Wz6r umowy. 


