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Baboszewo. dnia 18 listopada 2016 r. 

Zaproszenie do zlozenia oferty w PostllPowaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego 

na dostawll nowego sprzo:tu sportowego 

Zamowienie poniiej 30 000 euro - podstawa prawna art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamowien publicznych (jedn. tekst Dz.U. z 2015 r.. poz. 2164). 

L NAZWA I ADRES ZAMAWIAJI\CEGO. 

Gmina Baboszewo 

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

NIP 567 1790440, REGON 130378054 

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

e-mail: urzad@gminababoszewo.pl 

www.gminababoszewo.pl; www.ugbaboszewo.bip.org.pl 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAM6wIENIA_ 

1. Przedmiotem zam6wienia jest dostawa nowego sprz~tu sportowego - bramek do pil ki noinej 

o wymia rach 5m x 2m (4 szt.) 

Specyfikacja techniczna bramek: 

• Wymiary: 5m x 2 m 

• Mocowanie do gruntu na stale za pomOCq stalowych, cynkowanych kolk6w 

• Profil: 120 x 100 mm 

• GI<:bokosc: 80/ 150 cm 

• Sktadane luki bramki 

• Wewn~trzne uiebrowanie zapobiegajqce odkszta!ceniom 

• Kolor swiatta bramki: biaty (RAL 9003) 

• Wymienne, odporne na warunki atmosferyczne zapinki oraz zaczepy siatki 

• Szpi lki kotwiczqce do podloia 

• Elementy zlqczne 

• Klucze montaiowe 

• Siatka polietylen 0 wymiarach 5 x 2 x 0,8 x 1,5 m, grubosc splotu 4 mm 

• Certyf ikat uprawniajqcy do oznaczania znakiem bezpieczenstwa B wystawiony przez jednostk~ 

akredytowanq przez Polskie Cent rum Badan i Akredytacji SA 

• Wykonana z aluminium, mocowane na stale do podloia stalowymi, cynkowanymi kolkami. Swiatto 

z profi lu aluminiowego 0 przekroju owalnym z wewn<:trznym uiebrowaniem zapobiegajqcym 

odkszta!ceniom. Szkielet wykonany z rury stalowej 0 35 mm. zabezpieczony antykorozyjnie 

cynkowaniem ogniowym. Szkielet mocowany do swiatla za pomOCq stalowych, cynkowanych 

galwanicznie Iqcznik6w. W komplecie wymienne, odporne na warunki atmosferyczne zapinki 

i zaczepy siatki, szpilki kotwiczqce bramki do podloia umoiliwiajqce montai bramki na stale 

z gruntem. 

Wykonawca zobowiazany jest dolaczyc do zlozonej oferty opis techniczny oferowanych bramek jak 

rowniez przedstawic sposob dostawy oferowanego przedmiotu. 
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Miejsce dostawy: 

PSZOK Gminy Baboszewo 

ul. Warszawska 9E 

09 - 130 Baboszewo 

Gwarancja producent6w sprz~tu - minimum 24 miesiElcy. 

III. TERM IN REALlZACJI ZAMDWIENIA. 

Dostaw~ naleiy zrealizowae w terminie do dnia 5 grudnia 2016 r., po wczesniejszym uzgodnieniu terminu 

dostawy z Zamawiajqcym. 

IV. KRYTERIUM OCENY OFERTY. 

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniisza cena. 

2. Wykonawca okresli cen~ oferty, kt6ra stanowie b~dzie wynagrodzenie ryczaltowe za realizacj~ 

przedmiotu zamowienia, podajqc jq w zapisie liczbowym i slownie z dokladnosciq do grosza (do dw6ch 

miejsc po przecinku). 

3. Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszystkie koszty zwiqzane z rea lizacjq przedmiotu zam6wienia, 

w tym ryzyko i odpowiedzialnose Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich koszt6w zwiqzanych 

z realizacjq przedmiotu umowy, a takie oddzialywania innych czynnik6w majqcych lub mogqcych miee 

wplyw na koszty. 

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

do iqdania zmiany wynagrodzen ia ryczaltowego. 

V. WARUNKI UDZIAtU W POST~POWANIU. 

1. W toku dokonywania oceny zloionych ofert Zamawiajqcy moie iqdae od Wykonawc6w wyjasnien 

dotyczqcych tresci zloionych ofert. 

2. Zamawiajqcy poprawi w tekscie oferty oczywiste omylki pisarskie i rachunkowe (z uwzgl~dnieniem 

konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) w obliczeniu ceny. 

3. Zamawiajqcy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

okreslonym w zaproszeniu do zloienia oferty i zostala oceniona jako najkorzystniejsza . 

4. Informacj~ 0 wyborze oferty Zamawiajqcy zamiesci na stronie internetowej 

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

VI. SPOSDB PRZYGOTOWANIA I ZtoZENIA OFERTY. 

1. Oferta wraz z zalqcznikami powinna bye sporzqdzona w j~zyku polskim oraz podpisana przez osob~/y 

uprawnione do wyst~powania w imieniu Wykonawcy i opatrzona piecz~ciq Wykonawcy. 

2. Wykaz dokument6w jakie majq dostarczye Wykonawcy: 

• "Formularz ofertowy" (zalqcznik nr 1 do niniejszego zaproszenia), 

• Wzor umowy zaakceptowany przez Wykonawc~ (zalqcznik nr 2 do niniejszego zaproszenia), 

3. Ofert~ naleiy zloiye do 24 listopada 2016 roku do godz. 11 " : 

• za posrednictwem poczty/przesylki kurierskiej na adres: Urzqd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 

9A, 09 - 130 Baboszewo, 

• lub osobiscie w Kancelarii Og61nej Urz~du Gminy Baboszewo, w zamkni~tej kopercie z napisem: 
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"Oferta na dostawll nowego sprzlltu sportowego". 

4. Oferty zlozone po wyznaczonym terminie nie zostanq rozpatrzone. 0 zachowaniu terminu zloienia 

oferty decyduje data wplywu oferty do Urzlldu Gminy Baboszewo. Oferta otrzymana po uplywie term inu 

skladania ofert zostanie zwrocona bez otwierania Wykonawcy i nie blldzie podlegala ocenie. Wykonawca 

moze zlozyc tylko jednq ofertll. 

5. Otwarcie zlozonych ofert nastqpi w siedzibie Zamawiajqcego w dniu 24 listopada 2016 roku 

o godz. 11 15
• 

6. Osoby uprawnione do porozumiewania sill z Wykonawcami: 

Robert Krysiak - e-mail : rkrysiak@gminababoszewo.pl 

Radoslaw Paczkowski - e-mail : infrastruktu ra@gminababoszewo.pl 

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do zamknillcia postepowania 0 udzielenie zamowienie bez 

rozstrzygnillcia i podania przyczyny, jak rowniei dalszych negocjacji z Wykonawcq, ktory zlozy 

najkorzystniejszq ofertll lub uniewaznienie PostllPowania, bez prawa roszczen Wykonawcow do zwrotu 

kosztow uczestnictwa w PostllPowaniu (przygotowania oferty) . 

Zaproszenie do zloienia oferty w post~powaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego zamieszczono na 

stronie internetowej : www.ugbaboszewo.bip.org.pl itablicy ogloszen Urz~du Gminy Baboszewo w dniu 

18 listopada 2016 r. 
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