Gmina Baboszewo
09- 130 Baboszewo

ul. Warszawska9A
Regon 130378054

NfP 5671790440

Baboszewo, dnia 17 wrzesnia 2015 r.
ZP.271.Z0.9.2015

Strona Internetowa Zamawiajqcego
www.ughahoszewo.hip.org.pl

o ZAMOWIENIU

OGLOSZENIE
PUBLICZNYM (0 wartosci ponizej 30 000 euro)

Przelozenie istniej~cego kabla doziemnego przyl~czeniowego (telefonicznego)
z ewentualnym wykorzystaniem oslon kabla typu KM-2 lub KM-3 przy
projektowanej drodze w miejscowosci Lutomierzyn (gmina Baboszewo).
Tryb udzielenia zamowienia: zapytanie ofertowe.
OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU PUBLICZNYM zamieszczono:
- na stronie intemetowej Zamawiaj,!-cego - www.ugbaboszewo.bip.org.pl.
data zamieszczenia 17.09.2015 r..
-na tablicy ogloszeil Urzydu Gminy Baboszewo, data zamieszczenia 17.09.2015 r.
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJL\CEGO.

Gmina Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09 -130 Baboszewo, woj. mazowieckie
tel. (23) 66 11 091 , fax (23) 66 11 071
e-mail: zp@gminababoszewo.pl; www.ugbaboszewo.bip.org.pl
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
Przelozenie istniej,!-cego kabla doziemnego przyl,!-czeniowego (telefonicznego)
z ewentualnym wykorzystaniem oslon kabla typu KM-2lub KM-3 przy projektowanej drodze
w miejscowosci Lutomierzyn (gmina Baboszewo).
Kabel telefoniczny naleZy przeIozyc na dw6ch odcinkach 80 m i 35 m nalezy odkopac i przeniesc
na odleglosc 0,75 mod projektowanej krawydzi jezdni.
Kabel telefoniczny jest wlasnosci,!- ORANGE POLSKA S.A.
Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowi,!-zuj,!-cymi przepisami techniczno-budowlanymi,
zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A. projektem, zgodnie z warunkami
technicznymi okreslonymi w pismie Nr 59729/TODDRRU/P/2015 z dnia 09.09.2015 r., pod
scislym nadzorem przedstawicieli sluzb technicznych ORANGE POLSKA S.A.
Na zal,!-czonych mapach kolizjy oznaczono jako X-Y oraz X" - Y".
III. WARUNKI UDZIALU W POSTF;POWANIU.

Oferty moze zloZyc Wykonawca, kt6ry:
1) posiada wiedzy i doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Opis sposobu dokonania oceny spelniania tego warunku:
Wykonawca spelnia warunek posiadania wiedzy i doswiadczenia, jezeli wykaze, ze w okresie
ostatnich piyciu lat przed upIywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci
jest kr6tszy - w tym okresie, wykonal co najmniej dwie roboty w budownictwie
telekomunikacyjnym.
2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia.

Opis sposobu dokonania oceny spelniania tego warunku:
Wykonawca spelnia powyzszy warunek, przedkladajqc oswiadczenie, ze dysponuje min. 1 osobq
posiadajqca uprawnienia do kierowania robotami w budownictwie telekomunikacyjnym i osoba ta
posiada aktualny wpis do Izby InZynierow.

3) Oferty moze zlozye Wykonawca, ktory w okresie ostatnich 24 miesiycy przed datq wydania
warunkow technicznych na przebudowy (09.09.2015 br.) nie wyrzqdzil szkody dla ORANGE
POLSKA S.A. poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczqcej sieci
ORANGE POLSKA S.A. i z ktorym ORANGE POLSKA S.A. w tym okresie nie z rozwiqzala
umowy lub odstqpila z winy tego Wykonawcy.
Opis sposobu dokonania oceny spelniania tego warunku:
Wykonawca spelnia powyzszy warunek, przedkladajqc stosowne oswiadczenie.
4) Oferty moze zlozye Wykonawca, ktory posiada certyfikat ISO 9001lub inny rownowazny
dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jakosci w zakresie robot budowlanych.
IV. WARUNKI PLATNOSCI.
1. Za wykonanie przedmiotu zamowienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w ciqgu 7 dni od
otrzymania faktury.
V. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
Zamowienie nalezy zrealizowae w ciqgu 30 dni od dnia pisemnego zlecenia wykonania robot.

VI. KRYTERIA OCENY OFERTY.
Zamawiajqcy wybierze oferty Wykonawcy, ktora bydzie zawierala najniisz~ cen«r brutto.
VII. SPOSOB PRZYGOTOWANIA I ZLOZENIA OFERTY.
1. Oferta powinna bye sporzqdzona na "Formularzu ofertowym" stanowiqcym zalqcznik do
niniejszego zapytania, podpisana przez osoby/y uprawnione do wystypowania w imieniu
Wykonawcy i opatrzona pieczyciq Wykonawcy.
2. Oferty nalezy zlozye za posrednictwem poczty na adres: Urz~d Gminy Baboszewo,
ul. Warszawska 9A, 09 -130 Baboszewo lub osobiscie w Sekretariacie Urz«rdu Gminy
Baboszewo (pok. nr 4) w zamkniytej kopercie z napisem "Oferta na przelozenie
doziemnego kabla telefonicznego w m. Lutomierzyn."

VIII. INFORMACJA
WYKONAWCY:

° DOKUMENTACH, JAKIE MAJl\ DOSTARCZYC

1.Wypelniony i podpisany formularz oferty, ktory w swej tresci zawiera oswiadczenia 0:
a) dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamowienia,
b) niewyrzqdzeniu szkody dla ORANGE POLSKA S.A.
2. Wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu
skladania ofert, a jezeli okres dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie.

3. Oswiadczenie 0 dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia
4. Certyfikat ISO 9000 lub inny r6wnowaZny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie rob6t budowlanych.
5.Aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 0 dzialalnosci
gospodarczej, jezeli odrybne przepisy wymagaj<:J: wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie
wczesniej jak 6 miesiycy przed terminem skladania ofert.
IX. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
1) Termin skladania ofert: 23 .09.2015 godzina 11 :00, miejsce: Urz'!d Gminy Baboszewo,
09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9 A, pok. Nr 4 ISEKRETARIATI
2) Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: 23.09.2015 r. godz. 11.05, miejsce Urz<:J:d
Gminy Baboszewo, 09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9 A, pok. Nr 7.
3)Termin zwi~zania ofert~: 30 dni od ostatecznego terminu skladania ofert.
4) Dodatkowych informacji z ramienia Zamawiaj<:J:cego udziela Zbigniew Sulinski - tel. (23) 66 11
091 wew. 40, e-mail: zp@gminababoszewo.pl-w godzinach od 7.30 do 15.30.
5) Ogloszenie 0 postypowaniu zamieszczono na tablicy ogloszen Urzydu Gminy Baboszewo oraz
stronie intemetowej Zamawiaj<:J:cego www.ugbaboszewo.bip.org.pl - w dniu 17.09.2015 r.

z ~~. WOlTA
III,!}/'

~~

iJeata Wiechowska
SL'krclar/. Gminy

Zal<:J:czniki:
1. Formularz oferty
2. Formularz "Wykaz rob6t budowlanych"
3. Formularz oswiadczenia 0 dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia.
4. Warunki techniczne na przebudowy lub zabezpieczenie urz<:J:dzen Orange Polska S.A.
koliduj<:J:cych z projektowan<:J: budow,! dr6g gminnych Nr 59729/TODDRRU/P/2015
z dnia 09.09.2015 r. (dotyczy lokalizacji we wsi Lutomierzyn)
5. Mapa z odcinkiem

0

dl. 80 m X-Y

6. Mapa z odcinkiem 0 dl. 35 m X" - Y"

ZALACZNIK Nr 1

(data)

(pieczyc Wykonawcy)

FORLUMARZ OFERTOWY
W zwiCj.zku z zapytaniem ofertowym ZP.271.ZC.9 .2015 z dnia 17 wrzesnia 2015 roku dotyczCj.cym
przelozenie istniejCj.cego kabla telefonicznego, doziemnego przylCj.czeniowego na odcinku 80 m
i 35 m z ewentualnym wykorzystaniem oslon kabla typu KM-2 lub KM-3 przy drodze
w miejscowosci Lutomierzyn (gmina Baboszewo) - oferujemy wykonanie zam6wienia w cenie:
kwota netto: .................................... zl (slownie ..... ............... ........ .. ........ .... ... ............... .................... ... .

.................................. ......................................................... ................................................................... )
podatek VAT: .............. ...... ...... ..... ..... zl (slownie .... ............ .............. ...... ....... ... .... ............................... .

.............................................................................................................................................................. )
kwota brutto: ....... .... ...................... ... zl (slownie ................ ............ ........ ......... .................................... .

.............................................................................................................................................................. )
1. W podanej wyzej cenie uwzglydnione zostaly wszystkie koszty wykonania przedmiotu
zam6wienia w tym kosztu transportu.
2. Oswiadczamy, ze:
a) zapoznalismy siy z tresciCj. zapytania ofertowego oraz przyjmujemy warunki w nim
zawarte.
b) dysponujemy osobCj. posiadajCj.ca uprawnienia do kierowania robotami w budownictwie
telekomunikacyjnym i osoba ta posiada aktualny wpis do Izby InZynier6w.
c)

w okresie ostatnich 24 miesiycy przed datCj. wydania warunk6w technicznych na
przebudowy (09.09.2015 br.) nie wyrzCj.dzilismy szkody dla ORANGE POLSKA S.A.
poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczCj.cej sieci ORANGE
POLSKA S.A. i w tym okresie ORANGE POLSKA S.A. nie z rozwiCj.Zala z nami
umowy i nie odstCj.pi1a od umowy z naszej winy.
d) Roboty we wsi Lutomierzyn (dwa odcinki 80 m i 35 m) wykonamy zgodnie
z dokumentacjCj. projektowCj. zatwierdzonCj. przez ORANGE POLSKA S.A. oraz
warunkami technicznymi Nr 59729/TODDRRU/P/2015 z dnia 09.09.2015 r.
3. Osoba do kontaktu (imiy, nazwisko, telefon, e-mail): ........ ...... ... ..... ...... ..... .... .... .. ..... ........... ....

Podpis osoby/os6b upowaZnionych
do reprezentowania Wykonawcy

ZAI:.IjCZNlK Nr 2

(Pjecz~c

firmowa Wykonawcy)

Wykaz robot wykonanych w budownictwie telekomunikacyjnym w okresie ostatnich
Slat przed uplywem terminu skladania ofert (a jeteli okres prowadzenia dzialalnosci jest kr6tszy
- w tym okresie.
Rodzaj robot budowlanych Miejsce wykonania
(strona zamawiajqca
(nazwa, zakres)
adres, nr telefonu)

Okres realizacji

Wartosc
brutlo

od

(z pod. VAT)

do

Do oferty za1llczono dowody potwierdzajllce, if najwafniejsze roboty zostaly wykonane w spos6b nalezyty oraz
wskazujllce, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone.
Hose dowod6w: ...... .

Pod pis i

piecz~c

imienna: .............. .. ....... ...... ........ .............. .. ...... .. .......... ....... ........... .... ...... .... ... ...... .
(Osoba lub osoby upowaznione do ztozenia podpisu w imieniu Wykonawcy )

(Miejscowosc)

(data)

