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OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU PUBLICZNYM 

tryb udzielenia zamowienia: zapytanie ofertowe (zamowienie poniZej 30 000 euro) 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWlAJ1\CEGO. 

Gmina Baboszewo 

ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo, woj. mazowieckie 

tel. (23) 66 11 091, fax (23) 66 11 071 

e-mail: zp(a),gminababoszewo.pl; www.u2:baboszewo.bip.org.pl 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA. 

Dostawa kostki brukowej, betonowej, szarej gr. 8 em , w ksztalcie prostok~ta 10emx20 em 

(typu "HOLAND"), fazowana - 800 m 2 

WARUNKI REALIZACI DOSTAWY 

1. Kostky brukowq nalezy dostarczyc samochodem samowyladowczym z HDS do 

miejscowosci Mystkowo (Szkola Podstawowa) , Gmina Baboszewo. 

2. W cenie kostki nalezy wliczyc koszt transportu. 

III. WARUNKI PLATNOSCI. 

1. Za wykonanie przedmiotu zamowienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w ciqgu 7 dni 

od otrzymania faktury. 

2. Faktury nalezy wystawic dla: 

Szkola Podstawowa w Mystkowie, Mystkowo 53, 09-130 Baboszewo, NIP 567-159-35-96 

3. Dostawca wystawijednq faktury po zrealizowaniu calosci dostaw. 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA 

Dostawy nalezy wykonac do dnia 31 lipca 2015 r. Pierwszy transport kostki nalezy zrealizowac 

do dnia 09.07.2015 r. , pozostale sukcesywnie wg. potrzeb Zamawiajqcego. 



V. KRYTERIA OCENY OFERTY. 

Zamawiajq.cy wybierze oferty Wykonawcy, ktora bydzie zawierala najniZsz~ cen€( brutto. 

VI. SPOSOB PRZYGOTOWANIA I ZLOZENIA OFERTY. 

1. Oferta powinna bye sporzq.dzona na "Formularzu ofertowym" stanowiq.cym zalq.cznik do 

niniejszego zapytania, podpisana przez osoby/y uprawnione do wystypowania w imieniu 

Wykonawcy i opatrzona pieczyciq. Wykonawcy. 

2. W toku oceny ofert Zamawiajq.cy moze zq.dae od oferentow wyjasnieii dotyczq.cych treSci 

zlozonych ofert. 

3. Ofeliy nalezy zlozye do 07 lipca 2015 roku do godz. 11 00 w jednej z form: 

- za posrednictwem poczty na adres: Urz~d Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09 - 130 

Baboszewo lub osobiscie w Sekretariacie Urz€(du Gminy Baboszewo (pok. nr 4) w zamkniytej 

kopercie z napisem "Oferta na dostaw€( kostki brukowej" 

lub 

- w formie elektronicznej na adres e-mail: zp@gminababoszewo.pl - oferty skladane za pomocq. 

poczty elektronicznej powinny miee postae skanu "FOlIDularza oferty" opatrzonego podpisem 

osoby upowaznionej i pieczq.tkq. Wykonawcy. 

4. Oferty zlozone po terminie nie zostanq. rozpatrzone. 

Dodatkowych informacji z ramienia Zamawiajq.cego udziela Zbigniew Sui iii ski - tel. (23) 66 11 

091 wew. 40, e-mail: zp@gminababoszewo.pl- w godzinach od 7.30 do 15.30. 

Ogloszenie 0 postypowaniu zamieszczono na: 

1. stronie intemetowej: vvvvw.ugbaboszewo.bip.org.pl; 

w dniu 03.07.2015 r.; 

2. tablicy ogloszeii Urzydu Gminy Baboszewo w dniu 03.07.2015 r. 

mgr TOI11ll.'·;z Sobecki 


