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Baboszewo, dnia 28 listopada 2017 r. 

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY 

w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego 0 wartosci szacunkowej poniZej 30 000 euro 

I. OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU PUBLICZNYM zamieszezono: 
- na stronie intemetowej Zamawiajqeego -www.bip.gminababoszewo.pl 
data zamieszezenia: 28.11.2017 r. 
-na tabliey ogloszen Urze;:du Gminy Baboszewo, data zamieszezenia: 28.11.2017 r. 

II.NAZWA I ADRES ZAMA WIAJt\CEGO: Gmina Baboszewo , ul. Warszawska 9A, 
09-130 Baboszewo, woj. mazowieekie, tel. 23 6611091, 6611092, 6611082, faks 23 6611071. 

III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA: 

I.Przedmiotem zamowienia jest dostawa i montaz urzqdzen na plaeu zabaw w Rzewinie 
i Dziektarzewie (Gmina Baboszewo, pow. plonski, woj. mazowieekie). 

2.Zakres zamowienia obejmuje: 
l)dostaw~ i monta:i urzqdzen zabawowych na placu zabaw przy swietlicy wiejskiej w Rzewinie: 
a)hustawka podwojna metalowa wykonana z profilu stalowego lub rury 0 sr. min. 60 em, malowanego 
proszkowo. Jedno siedzisko gumowe plaskie z rdzeniem stalowym. Drugie siedzisko gumowe 
(koszyk). Laneuehy oeynkowane ogniowo, 
b )bujak spre;:zynowy nosorozee, slon lub inne zwierze;:, 
e) hustawka wazka (pion metalowy), 
d)piaskowniea. 

2)dostaw~ i monta:i urzqdzen zabawowych i urzqdzen silowni zewn~trznej na placu zabaw przy 
swietIicy wiejskiej w Dziektarzewie: 

a)hustawka podwojna metalowa wykonana z profilu stalowego lub rury 0 sr. min. 60 em, malowanego 
proszkowo. Jedno siedzisko gumowe plaskie z rdzeniem stalowym. Drugie siedzisko gumowe 
(koszyk). Laileuehy oeynkowane ogniowo, 
b )orbitrek, 
e)wyeiskanie siedzqe +pylon +wyeiqg gomy. 

3.Konstrukeja urzqdzen zabawowyeh drewniana lub/i metalowa. Drewno sosnowe lub swierkowe 
toezone eylindryeznie, bezrdzeniowe, klejone wzdluznie wielowarstwowo, impregnowanego 
elsmeniowo, osadzone w betonowyeh fundamentaeh na gle;:bokos6 podanq przez produeenta 
urzqdzenia i moeowane za pomoeq kotew stalowyeh oeynkowanyeh. Konstrukeje metalowe 
zabezpieezone antykorozyjnie i malowane proszkowo. Wykonezenia z tworzyw, drewna lub plyt 
HDPE. Metalowe elementy wykonezeniowe ze stali nierdzewnej lub zabezpieezone antykorozyjnie 
i malowane proszkowo. 



Slizgi w calosci wykonane ze stali nierdzewnej z elementami ocynkowanymi i malowanymi 
proszkowo. L,!czniki, lby, sruby i nakrc;tki pochowane lub powlekane plastikiem. Sprzc;t rekreacyjny i 
zabawowy powinien posiadae co najmniej 3 letni okres gwarancji, powinien bye wykonany z 
bezpiecznych i trwalych material6w, powinien bye zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami 
bezpieczenstwa. 

4. Konstrukcja nosna urz'!dzen silowych wykonana z rur stalowych 0 srednicy ok. 90 mm (+1- 10 mm) 
i grubosci scianki min. 3,2 mm. Zakonczenia rur zaslepione. Stopnice i siedziska wykonane z blachy 
stalowej 0 grubosci 3 mm. Nakrc;tki kolpakowe ocynkowane zabezpieczone przed odkrc;caniem. 
Lozyska zamknic;te bezobslugowe. Wszystkie elementy metalowe ocynkowane ogniowo lub 
malowane proszkowo podkladem cynkowym oraz farb,! poliestrow,! odpom,! na warunki 
atmosferyczne i promieniowanie UV. Urz,!dzenia silowe 0 dopuszczalnym obci,!zeniu urz'!dzen 120 
kg 

5.Warunki realizacji dostaw i montazu urz'!dzen: 
1) Wykonawca ma obowi'lzek przewidziee wszystkie okolicznosci, kt6re mog'l wplywae na cenCi 
zam6wienia. 
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za najwyzszq jakose dostarczonych urz'ldzen 
i wykonywanych rob6t montazowych oraz zgodnose wykonania z obowi'lzuj'lcymi normami. 
3) W szystkie urz'ldzenia oraz materialy, z kt6rych S'l wykonane musz'l posiadae certyfikaty, atesty oraz 
deklaracje zgodnosci z obowi'lzuj'lcymi normami. 

IV. WARUNKI UDZIALU W POSTF;POWANIU. 
Ofertc; moze zlozye Wykonawca, kt6ry: 
1) posiada wiedzc; i doswiadczenie w dostawie i montazu urz'ldzen zabawowych. 
Opis sposobu dokonania oceny spelniania tego warunku: 
Wykonawca spelnia warunek posiadania wiedzy i doswiadczenia, jezeli wykaze, ze w okresie 
ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci 
jest kr6tszy - w tym okresie, wykonal co najmniej jedn'l dostawc; urz'ldzen placu zabaw lub urz'ldzen 
silowni zewnc;trznych (z montazem) 0 wartosci nie mniejszej jak 20000,00 zl brutto 

V.TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA. 
Przedmiot zam6wienia nalezy wykonae w terminie do dnia 28 grudnia 2017 r. 

V. INFORMACJA 0 DOKUMENTACH, JAKIE MAJ1\ DOSTARCZYC WYKONA WCY: 

Do oferty nalezy zal'!czye nastc;puj'lce dokumenty: 

1) Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania 
of eli alba wniosk6w 0 dopuszczenie do udzialu w postc;powaniu, ajezeli okres prowadzenia 
dzialalnosci jest kr6tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca 
wykonania oraz z zal'lczeniem dowod6w (referencji lub poswiadczen) dotycz'lcych wykazanych 
dostaw, okreslaj'lcych, czy dostawy zostaly wykonane w spos6b nalezyty. 
2)Fonnularz umowy zaakceptowany przez Wykonawcc; . 



3) Karty katalogowe urz'!dzen zabawowych z certyfikatami zgodnoSci, ze wyroby spelniaj,! 
wymagania bezpieczenstwa zawarte w normach PN-EN 1176. Karty katalogowe urz'!dzen 
silowych z certyfikatami zgodnosci, ze wyroby spelniaj,! wymagania bezpieczenstwa zawarte 
w normach PN-ENI6630. 

VI. SPOS6B PRZYGOTOWANIA I ZLOZENIA OFERTY. 
l.Oferta powinna bye sporz,!dzona na "Formularzu ofertowym" stanowi,!cym zal'!cznik do niniejszego 
zapytania, podpisana przez osoby/y uprawnione do wystypowania w imieniu Wykonawcy i opatrzona 
pieczyci,! Wykonawcy. 
2.0ferty naJezy zlozye za posrednictwem poczty Ikuriera na adres: Urz'!d Gminy Baboszewo, 
ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo lub osobiscie w Sekretariacie Urzydu Gminy Baboszewo 
(pok. nr 4) w zamkniytej kopercie z napisem "Oferta na dostawy i monta:i: urz'!dzen na placu zabaw 
w Rzewinie i Dziektarzewie." 
3.zamawi~,!cy nie dopuszcza skladania ofert czysciowych. 

VII. KRYTERIUM OCENY OFERT 

Zamawiaj,!cy wybierze oferty Wykonawcy, ktora bydzie zawierala najnizsz,! ceny brutto oraz spelnia 
wszystkie wymagania okreslone przez Zamawiaj,!cego w zapytaniu ofertowym. 

VIII. WARUNKI PLATNOSCI. 
I)Za wykonanie przedmiotu zamowienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w ci,!gu 14 dni od 
otrzymania faktury i protokolu bezusterkowego odbioru dostarczonych i zamontowanych urz'!dzen. 
2) Zamawiaj,!cy nie udziela zaliczek na wykonanie zamowienia. 

IX. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
2) Termin skladania ofert: 05 grudnia 2017 r. godzina 11 :00, miejsce: Urz'!d Gminy Baboszewo, 
09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9 A, KANCELARIA OGOLONA. 

3) Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: 05 grudnia 2017 r. godz. 11.05, miejsce Urz'!d 
Gminy Baboszewo, 09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9 A, pok. Nr 7 

Za taczniki: 
1) zat. nr 1- formu larz oferty 
2) zat. nr 2 - formularz "Wykaz dostaw". 
3) zat. nr 3 - wzor umowy 


