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Zaproszenie do zlozenia oferty cenowej 
w post4(powaniu 0 udzielenie zamowienia pubJicznego 0 wartosci szacunkowej poniZej 30000 
euro na uslug4( obslugi Urz4(du Gminy w Baboszewie oraz jednostek obslugiwanych przez 
Urzlld Gminy Baboszewo w zakresie bhp i ppo:i 

Na podstawie art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych 
(tj. Dz. U. 20 15, poz. 2164 z pOin. zm.), Zamawiaj~cy - Urz~d Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 
09-130 Baboszewo zaprasza do zlozenia oferty cenowej w ww. postf(powaniu. 

I. Opis przedmiotu zamowienia: 

Przedmiotem zamowienia jest usluga obslugi Urzf(du Gminy Baboszewo i jednostek obslugiwanych przez 
Ur~d Gminy Baboszewo w zakresie bhp i ppoz. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera 
Zal~cznik nr I do zaproszenia. 

Nazwa i kody Wspolnego Slownika Zamowieti (CPV): 

80550000-4 - uslugi szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 

80562000-1 - uslugi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy 

II. Termin realizacji zamowienia: 
od dnia podpisania umowy do 31 .12.2018 roku, z zastrzezeniem, ze: 

a) szkolenia z zakresu bhp i ppoz zostanll przeprowadzone w terminie 3 dni od dnia zgloszenia przez 
Zamawiajllcego, 
b) wymagane instrukcje, dokumenty Wykonawca sporzlldzi w terminach wynikaj~cych z odrf(bnych 
przepisow lub w terminie 14 dni od wezwania przez Zamawiaj~cego, 
c) pozostale zadania sluzby bhp w terminach zgodnych z obowillzuj~cymi przepisami. 

ill. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najni:isza cena. 

IV. Miejsce i termin zlozenia oferty: 
a) formularz oferty cenowej (Zalllcznik Nr 3) 

b) aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 0 dzialalnosci 
gospodarczej, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesif(cy przed uplywem terminu skladania ofert 
(kopia poswiadczona za zgodnosc z oryginalem), 

c) oswiadczenie 0 posiadaniu wiedzy i umiejf(tnosci do wykonania zamowienia 

d) ewentualne pelnomocnictwa, jezeli zostaly udzielone 

nalezy zloZyc w siedzibie Zamawiaj~cego: Urzlld Gminy w Baboszewie, ul. Warszawska 9A, 09 - 130 
Baboszewo, pokoj nr 4, w terminie do dnia 16 grudnia 2016r., do godziny 12:00 w kopercie 
zaadresowanej do Zamawiajllcego z napisem: "Oferta (znak sprawy: OAiZP.271.Z0.7.2016) ua uslug4( 
obslugi Urz4(du Gminy w Baboszewie oraz jednostek obslugiwanych przez Urzlld Gminy 
Baboszewo w zakresie bhp i ppo:i". 



OAiZP.271.Z0.7.2016 

V. Wszelkie zapytania zwiqzane z opisem przedmiotu zamowienia nale:i:y kierowa6 na adres e-mail: 
urzad@gminababoszewo.pl 
place@gminababoszewo.pl 

ZAMAWIAJl\CY 

' ,;;~; '?1ipi~,~~~~ " ... 
Sekretarl. Gminy 

Zalqczniki: 
1. Opis przedmiotu zamowienia - Zalqcznik nr 1 
2. Wzor umowy - Zalqcznik Nr 2 
3. Formularz ojerty cenowej - Zalqcznik Nr 3 

*niepotrzebne skresli6 

Sporzqdzila: Katarzyna Koci~da 


