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GMINY BA BOSZE\VO Baboszewo, 2017.06.12 

Znak: PPGNiOS.271.1.2017 

Zaproszenie do zlozenia oferty w postepowaniu 0 udzielenie zamowienia 

publicznego na dostawe 100 sztuk pojemnikow na odpady komunalne zmieszane 

wykonanych z tworzywa HDPE 

Zamowienie ponizej 30 000 euro - podstawa prawna art. 4 pkt 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z pozn. zm.) 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ~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; http://www.bip.gminababoszewo.pl/ 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa 100 sztuk pojemnikow na odpady komunalne 

zmieszane wykonanych z tworzywa HDPE. 

Dane techniczne pojemnika na odpady: 

a) Wymiary: wysokosc - 1050 -1065 mm, szerokosc - 575 - 585 mm, gl~bokosc - 700 

740 mm; 

b) Pojemnosc: 240 1; 

c) Waga: 14,4 - 15,5 kg; 

d) Kolor: dowolny, po uzgodnieniu z Zamawiajqcym; 

e) Szczelna pokrywa pojemnika: szerokosc pokrywy - 583 mm, powinna posiadac uchwyt 

wyprofilowany tak, aby wygodnie i bezpiecznie unosic klap~; 

f) 2 ogumione kola 0 srednicy 200 mm z metalowq osiq, umieszczone z tylu pojemnika 

o zminimalizowanym halasie podczas toczenia; 
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g) 	 Dopuszczalna ladownose: 105 - 130 kg; 

h) 	 Dodatkowe informacje: pojemnik odporny na dzialanie promieni UV oraz chemikalia, 

odporny na niskie oraz wysokie temperatury, korpus uksztaltowany zapewniajqcy 

sztywnose i wytrzymalose mechanicznq; 

i) 	 Zamawiajqcy dopuszcza pojemniki uzywane, nieuszkodzone w stanie bardzo dobrym. 

2. Wykonawca zam6wienia polegajqcego na dostawie 100 sztuk pojemnik6w na odpady 

komunalne zmieszane wykonanych z tworzywa HDPE udzieli gwarancji jakosci i r~kojmi 

na przedmiot zam6wienia na okres 12 miesi~cy liczqc od daty podpisania protokolu 

zdawczo - odbiorczego przedmiotu zam6wienia. 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA 

1. 	 Dostawa przedmiotu zam6wienia do 27 czerwca 2017 roku. 

2. 	 Miejsce dostawy przedmiotu zam6wienia: Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadow 

Komunalnych Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9E, 09-130 Baboszewo. 

IV, 	KRYTERIUM OCENY OFERTY 

1. 	 Najnizsza cena. 

V. 	WARUNKI UDZIALU W POSTF;POWANIU 

1. 	 W post~powaniu mogq brae udzial Wykonawcy; kt6rzy wykazq SWq wiedz~ 

i doswiadczenie do wykonania przedmiotu zam6wienia poprzez udokumentowanie, ze 

w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres 

dzialalnosci jest kr6tszy - w tym okresie zrealizowali co najmniej 2 zam6wienia 

polegajqce na dostawie co najmniej 40 sztuk pojemnik6w na odpady komunalne 

zmieszane wykonanych z tworzywa HDPE dla kazdego z zam6wien. Do oferty nalezy 

dolqczye dowody potwierdzajqce, ze zam6wienia zostaly wykonane 

w spos6b nalezyty (wg zalqcznika nr 2). 

2. W toku dokonywania oceny zlozonych ofert Zamawiajqcy moze zqdae od 

Wykonawc6w wyjasnien dotyczqcych tresci zlozonych 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 zlozenia oferty i zostala oceniona jako 

najkorzystniejsza. 

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

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

VI. SPOSOB PRZYGOTOWANIA I ZLOZENIA OFERTY 

1. 	 Oferta wraz z zalijcznikami pow inna 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: 


- IIFormularz ofertowy" (zalqcznik nr 1 do niniejszego zaproszenia), 


- formularz IIDoswiadczenie Wykonawcy" (zalqcznik nr 2 do niniejszego zaproszenia), 


- wzor umowy zaakceptowany przez Wykonawc~ (zalqcznik nr 3 do niniejszego 


zaproszenia) . 

3. Ofert~ nalezy zlozye do 19 czerwca 2017 roku do godz. 11 00: 

- za posrednictwem poczty/przesylki kurierskiej na adres: Urz'!d Gminy Baboszewo, 

ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo, 

-	 lub osobiscie w Kancelarii Ogolnej Urz~du Gminy Baboszewo, 

w zamkni~tej kopercie z napisem: 

Oferta na dostaw~ 100 sztuk pojemnikow na odpady komunalne zmieszane 

wykonanych z tworzywa HDPE. 

Nie otwierac przed 19 czerwca 2017 roku, godz. 11 30. 

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

terminu zlozenia oferty decyduje data wplywu oferty do Urz~du Gminy Baboszewo. 

Oferta otrzymana po uplywie terminu skladania ofert zostanie zwrocona bez 

otwierania Wykonawcy i nie b~dzie podlegala ocenie. Wykonawca moze zlozye tylko 

jednq ofert~. 

5. 	 Otwarcie zlozonych ofert nastqpi w siedzibie Zamawiajqcego w dniu 19 czerwca 

2017 roku 0 godz. 11 30. 

6. 	 Osoba uprawniona do porozumiewania si~ z Wykonawcami - Pani Ilona Siejka 

e-mail: siejka@gminababoszerwo.pl 
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Zaproszenie do zlozenia oferty w post~powaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego 

zamieszczono na stronie internetowej: www.ugbaboszewo.bip.org.plitablicy ogloszen 

Urz~du Gminy Baboszewo w dniu 12.06.2017 r. 
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mgr Tomasz Sobecki 
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