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Zaproszenie do zJo:ienia oferty cenowej 

w post\!powaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego 0 wartosci szacunkowej poniZej 30 000 

euro na "Dos taw\! hydrantow nadziemnych p.po:i. wraz z armaturll dJa Zakladu Wodocillgow 

i Kanalizacji w Baboszewie". 

(zamieszczono na stronie internetowe) Zamawia)qcego i lablicy ogloszen 11' dniu 21.09.2016) 

Na podstawie art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zarn6wieiI publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164) Zall1awiaj<\.cy - Zaklad Wodocillgow i Kanalizacji 

w Baboszewie ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo zaprasza Wykonawcl( do zJozenia oferty 

cenowej w w/w. postl(powaniu. 

I. Opis przedmiotu zamowienia: 

I.Przedmiotell1 zam6wienia jest dostawa hydrant6w nadziemnych p.poz. wraz z arll1atur<\. na 

potrzeby Zamawiaj<\.cego zgodnie z Zalqcznikiem Nr 1. 

2. Zamawiaj<\.cy wymaga by dostarczone materialy byJy fabrycznie nowe, wolne od wad 

technicznych i prawnych, nie byJy przedrniotem praw os6b trzecich. 

3. Zamawiaj<\.cy wymaga by przedmiot zarn6wienia speJniaJ wymagania jakosciowe, wszelkie 

normy obowi<\.zuj<\.ce dla tego typu materiaJ6w, posiadaJy atesty dopuszczaj<\.ce stosowanie 

w kontakcie z wod<\. pitn<\. oraz zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z prawem. 

4. Wykonawca bl(dzie zobowi<\.zany do odpowiedniego opakowania i zabezpieczenia dostawy 

przedmiotu zam6wienia od miejsca zaJadunku do miejsca przeznaczenia wskazanego przez 

Zamawiaj<\.cego - ZakJad Wodoci:tg6w i Kanalizacji w Baboszewie, ul. Warszawska 9A, 09-130 

Baboszewo. 

5. Wykonawca wraz z przedmiotem zam6wienia zobowi<\.zany bl(dzie dostarczy6 Zamawiaj<\.cemu 

wszelkie niezbl(dne dokumenty, w tyrn w szczeg61nosci niezbl(dne ate sty i certyfikaty. karty 

gwarancYl ne, 

6. W przypadku pytaiI i w<\.tpliwosci dotycz<\.cych dzialania dostarczonego przedll1iotu zam6wienia, 

Wykonawca zobowi<\.zany bl(dzie udzieli6 wszelkich inforrnacji i wyjasnieiI. 

7. Szczeg610wych informacji dotycz<\.cych przedrniotu zam6wienia udziela Kierownik Zakladu 

Krzysztof Kruszewski tel. 23 661 10 91 wew 25 lub tel. korn. 504 089 129 

II. Termin realizacji zamowienia: 

do 10.10.20 16 r. 



Ill. Kryteriurn wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniZsza cena. 

TV. Sposiib przygotowania i zlozenia oferty: 

I. Oferta wraz z zalqcznikami powinna bye sporz<tdzona w j.,:zyku polskim oraz podpisana 

przez osob.,:/y uprawnione do wyst.,:powania w imieniu Wykonawcy i opatrzona piecz.,:ci<t 

Wykonawcy. 

2. Wykaz dokument6w jakie maj<t dostarczye Wykonawcy: 

* FonTIularz ofertowy (zal<tcznik ill" 2 do niniej szego zaproszenia) 

* Wz6r umowy zaakceptowany przez Wykonawc.,: (zal<tcznik ill" 3 do rurueJszego 

zaproszenia) 

3. Ofert.,: nalezy zlozye w siedzibie Zamawiaj<tcego: Zaklad Wodocillgiiw i Kanalizacji 

w Baboszewie u1. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, Kancelaria Ogiilna Urz~du Grniny 

Baboszewo w terminie do dnia 28.09.2016 r. , do godziny 1000 w kopercie zaadresowanej do 

Zamawiaj<tcego z napisem: "Oferta na dostaw~ hydrantiiw nadziernnych p.poz. wraz 

z arrnaturll dla Zakladu Wodocillgiiw i Kanalizacji w Baboszewie" 

4. Oferty zlozone po wyznaczonym terminie nie zostan<t rozpatrzone. 0 zachowaniu terminu 

zlozenia oferty decyduje data wplywu oferty do Urz.,:du Gminy Baboszewo. Oferta otrzymana po 

uplywie terminu skladania ofert zostanie zwr6cona bez otwierania Wykonawcy i nie b.,:dzie 

podlegala ocenie. Wykonawca moze zlozye tylko jedn<t ofert,<. 

5. Otwarcie zlozonych ofert nastapi w siedzibie Zamawiaj<tcego w dniu 28 wrzesnia 2016 r. 

o godz 10 15 

6. Osoba uprawniona do porozumiewania si,< z Wykonawcami -Krzysztof Kruszewski -e-mail 

zwik@gminababoszewo.pl. Tel 23 6611091 wew 25 korn 504089 129 

Zamawiaj<tcy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia post,<powania bez podawania uzasadnienia 

Zalqczniki: 

1. Opis przedmiotu zamowienia - Zalqcznik Nr 1 

2. Formularz oferlY cenowej- Zalqcznik Nr 2 

3. Wzor umowy - Zalqcznik Nr 3 


