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OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU PUBLICZNYM 

tryb udzielenia zam6wienia: zapytanie ofertowe -zam6wienie ponii:ej 30 000 euro 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJl\CEGO. 

Gmina Baboszewo 

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

NIP 567 1790440, REGON 130378054 

tel. (23) 6611 091 , fax (23) 66 11 071 

e-mail: zp@gminababoszewo.pl; www.ugbaboszewo.bip.org.pl 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA. 

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych polegajijcych na wymianie pokrycia 

dachowego wraz z obrobkami blacharskimi na budynku SWietlicy Wiejskiej i garaiu w Sarbiewie. 

Zakres robot obejmuje: 

- roboty rozbi6rkowe wraz z utylizacjq obecnego pokrycia dachowego z plyt azbestowo - cementowych 

zgodnie Z obowiqzujqcymi przepisami, 

- roboty dekarsko -ciesielskie, 

- wykonanie docieplenia stropodachu welnq mineralnq, 

2. Szczegolowy zakres zamowienia zawiera: 

- przedmiar rob6t 

- rzut dachu budynku swietlicy i garazu 

3. Wykonawca wykona przedmiot zam6wienia z nalezytq starannosciq, zgodnie z obowiqzujqcymi normami i 

zasadami wiedzy technicznej, w oparciu 0 niezb~dne uzgodnienia z Zamawiajqcym oraz w niezb~dnych 

przypadkach przed dokonanie wyceny dokona wizji w terenie . 

4. Wykonawca udzieli Zamawiajqcemu 24 miesi~cznej gwarancji nalezytego wykonania zam6wienia od dnia 

podpisania bezusterkowego protokolu odbioru koncowego. 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA. 
1. Wykonawca wykona przedmiot zam6wienia w terminie do 30 wrzesnia 2016 r. 

2. Za termin wykonania uznaje si~ dzien zgloszenia przez Wykonawc~ Zamawiajqcemu gotowosci do dokonanie 

odbioru koncowego wykonanych rob6t budowlanych w formie pisemnej w siedzibie Urz~du Gminy Baboszewo. 

3. Zamawiajqcy dokona odbioru koncowego przedmiotu zam6wienia w terminie 7 dni od dnia dokonania 



zgloszenia przez Wykonawc~ gotowosci do odbioru koncowego zadania. 

IV. KRYTERIUM OCENY OFERT. 

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniisza cena. 

2. Wykonawca okresli cen~ oferty, ktora sta nowie b~dzie wynagrodzenie ryczaltowe za realizacj~ przedmiotu 

zamowienia, podajqc jq w zapisie liczbowym i slownie z dokladnosciq do grosza (do dwoch miejsc po przecinku). 

3. Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszystkie koszty zwiqzane z realizacjq przedmiotu zamowienia, 

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

z realizacjq przedmiotu umowy, a takie oddzialywania innych czynnikow majqcych lub mogqcych miee wplyw na 

koszty. 

4. Wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie zamowienia obejmuje rowniei wszelkie koszty przygotowania 

i realizacji przedmiotu zamowienia w sposob zgodny z obowiqzujqcymi przepisami, normami, zapisami umowy. 

5. Niedoszacowanie, pomini~cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moie bye podstawa do 

iqdania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego. 

V. WARUNKI UDZIALU W POSTF;POWANIU. 
1. W posttlPowaniu mogq brae udzial Wykonawcy, ktorzy wykaiq SWq wiedztl i doswiadczenie do wykonania 

przedmiotu zamowienia poprzez udokumentowanie, ie w okresie ostatnich Slat przed uplywem terminu 

skladania ofert, a jeieli okres dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie wykonali co najmniej 1 robot~ budowlanq 

polegajqce na wykonaniu pokrycia dachowego lub jego remontu, 0 wartosci co najmniej 30000 zl. brutto, 

wraz z poswiadczeniem, ie robota zostala wykonana terminowo i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 

2. W toku dokonywania oceny zloionych ofert Zamawiajqcy moie iqdae od Wykonawcow wyjasnien 

dotyczqcych treSei zloionych ofert. 

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

konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) w obliczeniu ceny. 

4. Zamawiajqcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

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

VI. SPOSOB PRZYGOTOWANIA I ZLOZENIA 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 opatrzone piecz~ciq Wykonawcy. 

2. Wykaz dokumentow jakie majq dostarczye Wykonawcy: 

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

2)formularz "Doswiadczenie Wykonawczy" (zalqcznik nr 2 do niniejszego zaproszenia), 

3)wzor umowy zaakceptowany przez Wykonawc~ (zalqcznik nr 3 do niniejszego zaproszenia), 

4)aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji dzialalnosci gospodarczej, wystawiony nie 

wczesniej jak 6 miesi~cy przed skladaniem ofert i poswiadczony za zgodnose z oryginalem przez Wykonawc~. 

3.0fert~ naleiy zloiye w zamkni~tej kopercie z napisem: "Oferta na wykonanie robot budowlanych 

polegajqcych na wymianie pokrycia dachowego wraz z obrobkami na budynku $wietlicy Wiejskiej i garaiu 

w Sarbiewie - nie otwiera e przed dniem 05.08.2016 r. godz. 10°5." 

VII. TERMIN I MIEJSCE ZLOZENIA OFERTY, TERMIN OTWARCIA OFERT. 
1.0fert~ nalezy zlozyc do OS sierpnia 2016 roku do godz. 10 00 

- za posrednictwem poczty/ kuriera lub 

osobiscie na adres: Urz'ld Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo 
(pok. nr 4) SEKRETARIAT. 



2.0ferty zlozone po terminie nie zostan!) rozpatrzone. 
2.0twarcie zlozonych ofert nast!)pi w dniu OS sierpnia 2016 r. godz. 10°5 w pok. Nr 7 Urzydu Gminy 
Baboszewo. 

VIII. INNE INFORMACJE. 
1.0soba uprawniona do porozumiewania siy z Wykonawcami jest Pan Zbigniew Sulinski - tel. (23) 66 

11 091 wew. 41, e-mail: zp@gminababoszewo.pl- w godzinach od 7.30 do 15.30. 
2. Ogloszenie 0 zam6wieniu zamieszczono na: 

l)stronie internetowej: www.ugbaboszewo.bip.org.pl; w dniu 12.07.2016 r.; 
2)tablicy ogloszen Urzydu Gminy Baboszewo w dniu 12.07.2016 r. 

3. Ogloszenie 0 wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na: 
1 )stronie internetowej: www.ugbaboszewo.bip.org.pl; 
2)tablicy ogloszen Urzydu Gminy Baboszewo. 

Zalaczniki : 

lat. nr 1 - Formularz ofertowy, 

lat. nr 2 - Formularz "Doswiadczenie Wykonawczy" 

lat. nr 3 - Wz6r umowy 

lat. nr 4 - Przedmiar rob6t 

lat. Nr 5 - Rzut dachu swietlicy i garaiu 
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