(imina Baboszewo
09-130 Baboszewo

ui. Warszawska 9A
Regon 130378054

NIP 5671790440

Baboszewo,2015.07.27
Znak: ZP.27I.Z0.8.2015

Zaproszenie do zlozenia oferty w post!)powaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego
na dostaw!) 80 sztuk koszy ulicznych.
Zamowienie ponizej 30 000 euro - podstawa prawna art. 4 pkt 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieii publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z p6Zn. zm.)

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJl\CEGO.

Gmina Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo, woj. mazowieckie
NIP 567 1790440, REGON 130378054
tel. (23) 6611 091, fax (23) 6611 071
e-mail: urzad@gminababoszewo.pl
www.gminababoszewo.pl; www.ugbaboszewo.bip.org.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

I. Przedmiotem zamowienia jest dostawa 80 sztuk koszy ulicznych posiadaj!lcych wyjmowany wklad
wewn~trzny

wykonany z balach ocynkowanej.

Dane techniczne koszy ulicznych:
A

Wysokose od 70 em do 100 em,

A

Szerokose od 50 em do 75 em,

A

Pojemnose wkladu

wewn~trznego

kosza powinna wynosie co najmniej 70 litrow, nie

wi~cej

niz 80 litrow,
A

Waga kosza od 200 kg do 300 kg,

A

Kosz powinien bye wykonany z betonu plukanego klasy B25 b!ldi kamienia plukanego,
grysu,

A

Wklad wewn~trzny kosza wykonany z blaehy ocynkowanej grubosci od 0,3 mm do 0,5 mm,

A

Kosz powinien posiadae szesciok!ltny ksztalt,

A

Kolorystyka kosza - do uzgodnienia z Zamawiaj!leym po wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Wykonawea zamowienia polegaj!lcego na dostawie 80 sztuk koszy ulieznyeh udzieli gwaraneji

jakosci i r~kojmi na przedmiot zamowienia na okres 24 miesi~cy licz!tc od daty podpisania protokolu
zdawczo - odbiorczego przedmiotu zamowienia.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA.
I. Dostawa przedmiotu zamowienia do 21 sierpnia 2015 roku.
2. Miejsce dostawy przedmiotu zamowienia: Punkt SeJektywnej Zbi6rki Odpad6w Komunalnych

Gminy Baboszewo uJ. Warszawska 9E, 09-130 Baboszewo.
IV. KRYTERIUM OCENY OFERTY.
1. Najnizsza cena.

V. WARUNKl UDZIALU W POSTF;POWANIU.

I. W

post~powaniu

mog!t brae udzial Wykonawcy, ktorzy wykaz!t sw!t wiedz~ i doswiadczenie do

wykonania przedmiotu zamowienia poprzez udokumentowanie, ze w okresie ostatuich 3 lat przed
uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie
zrealizowali co najmniej 2 zamowienia polegaj!tce na dostawie co najmniej 40 sztuk koszy
ulicznych dla ka:i:dego z zmowien. Do oferty nalezy dol!tczye dowody potwierdzaj!tce, ze
zamowienia zostaly wykonane w sposob nalezyty. (wg zal!tcznika nr 2).
2. W toku dokonywania oceny zlozonych ofert Zamawiaj!tcy moze z!tdae od Wykonawcow
wyjasnien dotycz!tcych tresci zlozonych ofert.
3. Zamawiaj!tcy

poprawi

w

tekscie

oferty

oczywiste

omylki

pisarskie

i

rachunkowe

(z uwzgl~dnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) w obliczeniu ceny.
4. Zamawiaj!tcy

udzieli

zamowienia

Wykonawcy,

ktorego

oferta

odpowiada

wszystkim

wymaganiom okreSlonym w zaproszeniu do zlozenia oferty i zostala oceniona jako
najkorzystuiejsza.
5.

Informacj~

0

wyborze

oferty

Zamawiaj!tcy

zamiesci

na

stronie

internetowej

www.ugbaboszewo.bip.org.pl oraz na tablicy ogloszen Urz~du Gminy Baboszewo.

VI. SPOSOB PRZYGOTOWANIA I ZLOZENIA OFERTY.
1. Oferta wraz z za1llcznikami powinna bye sporz!tdzona w j~zyku polskim oraz podpisana przez
osob~/y

uprawnione do

wyst~powania

w imieniu Wykonawcy i opatrzone piecz~ci!t Wykonawcy.

2. Wykaz dokumentow jakie maj~ dostarczyc Wykonawcy:
-

"Formularz ofertowy" (zal~cznik nr 1 do niniejszego zaproszenia),

-

formularz "Doswiadczenie Wykonawcy" (zal~cznik nr 2 do niniejszego zaproszenia),
wzor umowy zaakceptowany przez Wykonawcll (zal~cznik nr 3 do niniejszego zaproszenia),

3. Ofertll nalezy zlozyc do 3 sierpnia 2015 roku do godz. 11
-

za posrednictwem poczty/przesylki kurierskiej

00:

na adres:

Urzqd Gminy Baboszewo,

ul. Warszawska 9A, 09 -130 Baboszewo,
w

lub osobiscie w Sekretariacie Urz~du Gminy Baboszewo (pok. nr 4),

zamknilltej

kopercie

z

napisem:

Oferta

na

dostaw~

80

sztuk

koszy

ulicznych.

Nie otwierac przed 3 sierpnia 2015 roku, godz. 11 30.
4. Oferty zlozone po wyznaczonym terminie nie

zostan~

rozpatrzone. 0 zachowaniu terminu

zlozenia oferty decyduje data wplywu oferty do Urzlldu Gminy Baboszewo. Oferta otrzymana po
uplywie terminu skladania ofert zostanie zwrocona bez otwierania Wykonawcy i nie blldzie
podlegala ocenie. Wykonawca moze zlozyc tylko jedn~ ofertll.
5. Otwarcie zlozonych ofert

nast~i

w siedzibie

Zamawiaj~cego

w dniu 3 sierpnia 2015 roku

o godz. 11 30.
6. Osoba uprawniona do porozumiewania sill z Wykonawcami - Pan Wojciech Wolder - e-mail:
wolder@gminababoszerwo.pl

Zaproszenie do zlozenia oferty w PostllPowaniu

0

udzielenie zamowienia publicznego zamieszczono na

stronie intemetowej: www.ugbaboszewo.bip.org.plitablicy ogloszen Urzlldu Gminy Baboszewo w dniu

27.07.2015 r.

mgr Tomas;. Sobecki

Zal<tcznik nr 1

(data)
(piecz~6

Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
W zwi<tzku z zaproszeniem do zlozenia oferty w

pos~powaniu 0

udzielenie zamowienia

publicznego Znak: ZP.271.Z0.8.2015 z dnia 27 lipca 2015 roku dotycz<tcym dostawy 80 sztuk koszy
ulicznych oferujemy wykonanie zamowienia za kwot~:

kwota netto: ............................... PLN (slownie ........................................................................................... ..

....................................................................................................................................................................... )
podatek VAT: ............................... PLN (slownie .......................................................................................... .

....................................................................................................................................................................... )
kwota brutto: ............................... PLN (slownie ......................................................................................... ..

....................................................................................................................................................................... )
I. W podanej wyzej cenie

uwzgl~dnione

zostaly wszystkie koszty wykonania przedmiotu

zamowienia.
2. Oswiadczamy, ze zapoznalismy

si~

z tresci<t zaproszenia do zlozenia oferty w

post~powaniu

o udzielenie zamowienia publicznego i nie wnosimy do niego zastrzezen oraz przyjmujemy
warunki w nim zawarte.
3. Na przedmiot zamowienia udzielimy 24 miesi~cznej gwarancji jakosci i r~kojmi.
4. Osoba do kontaktu (imi~, nazwisko, telefon, e-mail): ...................................................................... ..

Podpis osoby/osob upowaZilionych
do reprezentowania Wykonawcy

Za1llcznik nr 2

(data)

(piecz",e Wykonawcy)

Doswiadczenie Wykonawcy

Wykaz dostaw realizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert,
a jezeli okres dzialalnosci jest kr6tszy - w tym okresie.

Rodzaj dostawy
(nazwa, zakres)

Miejsce wykonywania
(strona zamawiajqca,
adres, numer teJefonu)

Okres reaJizacji

Do ofertv za1llczono dowody potwierdzajllce. ze uslugi zostaiy wykonane w spos6b naJeZyty.

Ilose dowod6w: .........

Podpis osoby/os6b upowamionych
do reprezentowania Wykonawcy

