
Gmina Baboszewo 
09-130 Baboszewo 
ul. Warsza"vska 9A 

Regon 130378054 
NIP 5671790440 

I D.271.2.2016 

Baboszewo, dnia 18 lutego 2016 r. 

Zaproszenie do zfoienia oferty w post~powaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego na opracowanie 

IIProjektow budowlano - wykonawczych dla nowych punktow o5wietleniowych 

na terenie gminy Baboszewo" 

Zamowienie ponizej 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). 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJJ\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 ZAMOWIENIA. 

1. Przedmiotem zamowienia jest opracowanie 5 projektow budowlano - wykonawczych dla nowych 

punktow oswietleniowych na terenie gminy Baboszewo zgodnie z warunkami przytqczenia do sieci 

elektroenergetycznej ENERGA-Operator SA Oddziat w Ptocku - warunki przytqcza stanowiq zatqczniki do 

niniejszego zaproszenia do ztozenia oferty. Nowe punkty oswietleniowe: 

1} Dziektarzewo dziatka nr 9, 

2} Dziektarzewo dziatka nr 19, 

3} Dziektarzewo dziatka nr 129, 

4} Wola Dtuzniewska dziatka nr 22, 

5} Wola Dtuzniewska dziatka nr 68. 

2. Wykonawca zobowiqzany jest do: 

1} Uzyskania map niezbEidnych do sporzqdzenia projektow budowlano - wykonawczych oraz wszelkich 

opinii, uzgodnien, zgod, decyzji i sprawdzen wynikajqcych z warunkow przytqczenia do sieci 

elektroenergetycznej. 

2} Sporzqdzenia projektu budowlano - wykonawczego dla kazdego nowego obiektu w zakresie 

uwzglEidniajqcym specyfikacjEi robot budowlanych zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej - 2 egz. wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie pdf, 

3. Wykonawca opracuje komplet dokumentacji z nalezytq starannosciq, zgodnie z obowiqzujqcymi 

normami i zasadami wiedzy technicznej, w oparciu 0 niezbEidne uzgodnienia, zezwolenia i warunki wydane 

przez stosowne instytucje, wizjEi lokalnq. 

III. TERMIN REAlIZACJI ZAMOWIENIA. 

1. Wykonawca wykona przedmiot zamowienia w terminie 45 dni od podpisania umowy. Jako termin 

wykonania dokumentacji projektowej, bEidzie uznany dzien, w ktorym Wykonawca przekaze 

Zamawiajqcemu kompletne projekty budowlano - wykonawcze z wszystkimi niezb~dnymi uzgodnieniami 

i opiniami. 
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IV. KRYTERIUM OCENY OFERTY. 

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najnizsza cena. 

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

przedmiotu zam6wienia, podajqc jq w zapisie liczbowym i stownie z doktadnosciq do grosza (do dw6ch 

miejsc po przecinku). 

3. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwiqzane z realizacjq przedmiotu zam6wienia, 

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

z realizacjq przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnik6w majqcych lub mogqcych miee 

wptyw na koszty. 

4. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie zam6wienia obejmuje r6wniez: 

1) wsze lkie koszty przygotowania i realizacji przedmiotu zam6wienia w spos6b zgodny z obowiqzujqcymi 

przepisami, normami, zapisami umowy, 

2) wszelkie koszty uzyskania warunk6w technicznych, uzgodnien, opinii niezb~dnych do poniesienia przez 

Wykonawc~ w celu realizacji przedmiotu zam6wienia, 

3) wynagrodzenie z tytutu przeniesienie autorskich praw majqtkowych. 

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

do zqdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego . 

V. WARUNKI UDZIAlU W POST~POWANIU. 

1. Wykonawca zobowiqzany jest posiadae niezb~dnq wiedz~ i uprawnienia do realizacji przedmiotu 

zam6wienia. Wykonawca zobowiqzany jest wykazae, ze: posiada odpowiednie uprawnienia lub dysponuje 

osobq posiadajqcq odpowiednie uprawnienia budowlane 0 kt6rych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane lub kt6rej kwalifikacje zawodowe zostaty uznane na zasadach okreslonych w przepisach 

odr~bnych. 

2. W post~powaniu mogq brae udziat Wykonawcy, kt6rzy wykazq SWq wiedz~ i doswiadczenie do 

wykonania przedmiotu zam6wienia poprzez udokumentowanie, ze w okresie ostatnich 3 lat przed 

uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres dziatalnosci jest kr6tszy - w tym okresie wykonali co 

najmniej 2 ustugi polegajqce na opracowaniu projekt6w budowlano - wykonawczych dla nowych punkt6w 

oswietleniowych. 

3. W toku dokonywania oceny ztozonych ofert Zamawiajqcy moze zqdae od Wykonawc6w wyjasnien 

dotyczqcych tresci ztozonych ofert. 

4. Zamawiajqcy poprawi w tekscie oferty oczywiste omytki pisarskie i rachunkowe (z uwzgl~dnieniem 

konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) w obl iczeniu ceny. 

5. Zamawiajqcy udzieli zam6wien ia Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

okreslonym w zaproszeniu do ztozenia oferty i zostata oceniona jako najkorzystniejsza . 

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

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

VI. SPOSOB PRZYGOTOWANIA I ZlOIENIA OFERTY. 

1. Oferta wraz z zatqcznikami 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 dokument6w jakie majq dostarczye Wykonawcy: 

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

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

• wz6r umowy zaakceptowany przez Wykonawc~ (zatqcznik nr 3 do niniejszego zaproszenia), 
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3. Ofert~ nalezy ztozyc do 25 lutego 2016 roku do godz. 1000: 

• za posrednictwem poczty/przesytki 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: Oferta na opracowanie "Projektow budowlano - wykonawczych dla 

nowych punktow o5wietleniowych na terenie gminy Baboszewo". 

4. Oferty ztozone po wyznaczonym terminie nie zostanq rozpatrzone. 0 zachowaniu terminu ztozenia 

oferty decyduje data wptywu oferty do Urz~du Gminy Baboszewo. Oferta otrzymana po uptywie terminu 

sktadania ofert zostanie zwr6cona bez otwierania Wykonawcy i nie b~dzie podlegata ocenie. Wykonawca 

moze ztozyc tylko jednq ofert~. 

5. Otwarcie ztozonych ofert nastqpi w siedzibie Zamawiajqcego w dniu 25 lutego 2016 roku 0 godz. 10 15 . 

6. Osoba uprawniona do porozumiewania si~ z Wykonawcami - Radostaw Paczkowski - e-mail: 

infrastruktura@gminababoszewo.pl 

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do uniewainienia post~powania bez podawania uzasadnienia. 

Zaproszenie do ztozenia oferty w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego zamieszczono na 

stronie internetowej: www.ugbaboszewo.bip.org.plitablicy ogtoszen Urz~du Gminy Baboszewo w dniu 

18.02.2016 r. 
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