
GM INA BABOSZEWO 
09-130 13;:IUOS7.CWO, ul. Warszawska 9A 

]{cgon 130378054 
NIP 5671790440 

OAiZP.271.2.1.2018 
Baboszewo, dnia 31 stycznia 2018 r. 

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY 
w postpowaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego 0 wartosci szacunkowej poniZej 30 000 euro 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ"CEGO. 

Gmina 8aboszewo 
ul. Warszawska 9A, 09 -130 Baboszewo, woj. mazQwieckie 
NIP 5671790440, REGON 130378054 
tel. (23) 6611091 . fax (23) 6611071 
e-mail: zp@gminababoszewo.pl ; www.ugbaboszewo.bip.org.pl 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA. 

1.Przedmiotem zam6wienia jest wymiana o5wietlenia wewnQtrznego w hali sportowo
widowiskowej w Baboszewie, 0 wymiarach 44 m x 26 m, wys. 7,8 m. 

2. Przedmiot zam6wienia obejmuje: 
1} demontai: istniejC\cych 28 lamp sodowych i przekazanie ich Zamawiaj~cemu . 

2) dostaw~ i montai: 28 lamp LED 0 nast~pujt\cych parametrach: 
a)lampy LED wykonane w technologii modutowej, umozliwiajt\ce szybkt\ wymian~ uszkodzonego 
modutu. Pott\czenia pami~dzy uktadem zasilania a modutem LED wykonane za pomocC\ 
szybkozl~czy. 
b)moduty wykonane w klasie szczelnosci minimum IP 65, 
c)czas pracy (trwalose) diod LED nie kr61sza nit 50 000 godzin. 
d) wydajnosc swietlna lamp nie mniejsza niz 140 ImMi okreslona na podstawie pomiarow 
fotometrycznych opraw. 
e) mac opraw nie mniejsza niz 120 W. 
f)barwa 'wiatta - 5000K +1- 200K. 
g) oprawy odporne na uderzenia pitki. 

3. Of era wane lampy oswietleniowe muszC\ speJniae nastepujC\ce warunki : 
1) srednie nat~zenie swiatta po wymianie oswietlenia nie maze bye mniejsze nii: 300 LUX na catym 

polu gry. R6wnomiernasc swiaUa na polu gry nie maze bye nizsza nii: EmiJEmax. = 0,8 
2) posiadajt\ oznaczenie CE lub stosowne certyfikaty europejskich jednostek certyfikujC\cych atesty 

lub inne dokumenty np. deklaracja zgodnosci producenta potwierdzajq;ce dapuszczenie 
oferowanych lamp LED do uzytku na terenie UE. 

3) SCI fabrycznie nowe i wolne ad obciC\zeri prawami os6b trzecich, 
4) posiadajt\ dotC\czone niezb~dne instrukcje i materiaty dotyczC\ce montazu i ui:ytkowania w j~zyku 

polskim, 
5) posiadajC\ okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawc~ nie krotszy niz 36 miesiecy. 

4. Zaleca si~, aby Wykonawca przed zfoteniem oferty i doborem wtasciwych lamp dokonat wizji 
lokalnej i obliczyt nat~zenie swiatta oraz jego rownomiernose na polu gry. 
Wizji lokalnej moina dokonae w godzinach wieczornych (ad godz. 18 do godz. 21) po uzgodnieniu 
terminu z Panem Piotrem Lipinskim tel. 23 66119 25. Adres: Hala sportowo~widowiskowa 
w Baboszewie, ul. Jana i Antoniego Brodeckich 6. 



III. TERMIN REALlZACJI ZAMOWIENIA 

1.Roboty w zakresie demontazu istniejClcych lamp sodowych i montai:u nowych opraw LED nalezy 
wykonac w ciCl9u 2 dn; (sobota, niedziela) wyznaczonych przez Zamawiajqcego (preferowane terminy 
to: 17·18Iute90 lub 3-4 marca 2018 r.) 
2.Termin zakoriczenia prac i podpisania protokolu odbioru - do 05 marca 2018 r. 

IV. WARUNKI PLATNOSCI. 

1.2a wykonanie przedmiotu zam6wienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w ciCl9U 14 dn; 
ad dnia dor~czenia Zamawiajqcemu prawidlowo wystawionej faktury. 
2. Faktur~ nalezy wystawic dla: 
Nabywca: Gmina Baboszewo, u1. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, NIP 567-1 7-90-440 
Odbiorca: UrzC\d Gminy Baboszewo, 09-130 Baboszewo, ul. Warszawska SA. 

VI. KRYTERIA OCENY OFERT. 

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najnizsza cena. 
2. Wykonawca okresli cen~ oferty, kt6ra stanowic b~dzie wynagrodzenie ryczattowe za realizacj~ 
przedmiotu zam6wienia, podaj",c j~ w zapisie liczbowym i stownie z doktadnosci", do grosza (do dw6ch 
miejsc po przecinku). 
3. Wynagrodzenie ryczaHowe obejmuje wszystkie koszty zwi~zane z realizacj~ przedmiotu 
zam6wienia, w tym ryzyko i odpowiedzialnose Wykonawcy z lytutu oszacowania wszelkich koszt6w 
zwi",zanych z realizacj~ przedmiotu umowy, a taki:e oddziatywania innych czynnik6w maj~cych lub 
mog~cych miec wplyw na koszty. 
4. Niedoszacowanie, pomini~cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze bye 
podstaw~ do i:~dania zmiany wynagrodzenia ryczattowego. 

VI. SPOSOB PRZYGOTOWANIA I ZLOZENIA OFERTY. 
1.0ferta powinna bye sporz~dzona na ~ Formularzu ofertowym" stanowi",cym za'",cznik do niniejszego 
zapytania, podpisana przez osob~/y uprawnione do wyst~powania w imieniu Wykonawcy i opatrzona 
piecz~ci", Wykonawcy. 

2.00 oferty nalei.y zat",czye nast~puj",ce dokumenty: 
1) kart~ katalogow~ proponowanej oprawy lub zdj~cie i opis lampy oswietleniowej LED w zakresie 
speiniania warunk6w okreslonych w pkt 11 .2.2) lit. a-g). 
2) stosowne certyfikaty europejskich jednostek certyfikuj~cych atesty lub inne dokumenty np. 
deklaracja zgodnosci producenta potwierdzaj",ce dopuszczenie oferowanych lamp LED do uzytku na 
terenie UE. 
3) obliczenia wykonane w specjalistycznym programie komputerowym np. DIALUX w zakresie 
obliczenia sredniego nat~zenia swiaUa oraz r6wnomiernosci emisji swiaUa na polu gry. 

3.W toku oceny ofert Zamawiaj",cy moze i.",dac ad Wykonawc6w wyjasnien dotycz",cych tresci 
zlozonej oferty. 

VII. TERMIN I MIEJSCE ZLOZENIA OFERTY, TERMIN OTWARCIA OFERT. 
1 . 0fert~ nalei.y ztozyc do 07 lutego 2018 r. do gadz. 11 00 • za posrednictwem poczty/kuriera lub 
osobiscie na adres: Urz",d Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo 
lub osobiscie w KANCELARII OG6LNEJ UrzEildu Gminy Baboszewo w zamkni~tej kopercie 
z napisem .Oferta na dostawfl i montai: oswietlenia wewnfltrznego LEO w hali sportowo
widowiskowej w Babaszewie." 



2.0ferty zlozone po terminie nie zostanet rozpatrzone. 
Osoba uprawniona do porozumiewania si~ z Wykonawcami - Pan Zbigniew Suliriski, tel . (23) 66 11 
091 wew. 41 , e-mail : zp@gminababoszewo.pl - w godzinach od 730 do 1530 

2.Otwarcie zrozonych ofert nastetpi w dniu 07 lutego 2018 r. godz. 11°5 w pok. Nr 7 Urz~du Gminy 
Baboszewo. 
VIII. INNE INFORMACJE. 
1. Ogloszenie 0 wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazane pocztet elektronicznet 
wszystkim Wykonawcom, kt6rzy zlozyli ofert~ . 

Zalaczniki: 

I. Fonnularz oferty 

2. Wz6r umowy 



(Piec~c Wykonawcy) 

OFERTA 

Za/qcznik Nr / - Formular: oforty 

(Miejscow~, data) 

Gmina Baboszewo 

ul. Warszawska 9A 

09-130 Baboszewo 

Oferujemy dostawcy i montaZ oswietlenia wewncytrznego LED w hali sportowo-
widowiskowej w Baboszewie. za wynagrodzenie ryczaltowe brutto: ..... ............................... zl 
(slownie ..... ..................... .................... ......... ........... .......... .. ........ .. ........ .... ....... ... ....... ... ............... ) 
wg nastcypuj ,!cej kalkulacji cenowej : 

Lp 

1 

1 

2 

Cenajedn. WartoU neno W"''''' 
bruno ern, Podatck 
(z pod. VAT) 

brutto 
Wyszczeg61nienie jcdnostl.::owa VAT (kol. 7 x kol . 

lIo~c nellO 
8) 

2 3 4 , 6 7 

Demontat istniej'!cych lamp 28 
sodowych i przekazanie ich 
Zamawiai~cemu. 

Dostawa i monta! lamp 28 
o~wietlenjowych LED 

Razem: 

I. W podanej wyzej eeOle uwzglcydnione zostaly wszystkie koszty wykonania przedmiotu 
zarnowienia. 

2. Oswiadczamly. Ze: 

1) zapoznalemlzapoznalismy sicy z treSci~ zapytania ofertowego oraz przyjrnujcy/ przyjmujemy 
warunki w nim zawarte. 

2) akceptujemy warunki umowy okreslone w zal~czniku nr 2 "Wzor umowy". 
3) oferowane Jampy LED spelniaj ~ wymagania okreslone przez Zamawiaj~cego 

w "Zaproszeniu do zloZenia oferty": 
a)Jampy LED s~ wykonane w technologii modulowej, umoi. liwiaj~ce szybk~ wymiancy 
uszkodzonego modulu. Pol~czenia pomicydzy ukladem zasi lania a modulem LED wykonane 
za pomoq szybkozl~czy 

b)moduly wykonane w klasie szczelnosei minimum IP ........• 
c)czas pracy (trwalosc) diod LED nie krotszy nit .............. .. .. godzin. 
d) wydajnosc swietlna lamp ............ ImlW okreslona na podstawie pomiarow 
fotometrycznyeh opraw. 
e) moe opraw ....................... W. 
f)barwa swiatla ..... .... ...... .. ...... .K 
g) oprawy dostosowane do hal sportowych, odpome na uderzenia pilki. 



h)srednie nat~tenie swiatla po wymianie oswietlenia nie mniejsze nii. .... .... .. LUX na 
calym polu gry. R6wnomiemosc na polu gry EmiJEmax. = ......... . 

4. Do oferty zal'!czamy nast~puj'lce dokumenty potwierdzajqce. i.e oferowane lampy spelniajq 
wymagania okreslone przez Zamawiajqcego: 

5.0soba do kontaktu (imif' nazwisko, le/elon, e-mail) : ... .. ... ... ....... .. ....... ....... ... ... ... ... ...... ........... . 

Pod pis osobylos6b llpowatnionych 
do reprezentowania J1Ykonawcy 



Zalqanift Nr 1 - Wz6r urnOW}' 

UMOWA nr ..... .12018 

zawarta w dniu .. 2018 roku pomi~dzy : Gmin~ Baboszewo, NIP 567-179-04-40 
z siedzibq w Baboszewie ul. Warszawska 9A, 09·130 Baboszewo 
reprezentowanq przez: 
Wajta Gminy Baboszewo - Pana Tomasza Sobeckiego 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy • Pani Renaty Jankowskiej 
zwanq w dalszej cz'i!sci Umowy "Zamawiaj~cym", 

a firmq ...... ........................ ....... .......... ...... ......... ......... ........ ......... ............................................................ . 
z siedzibq w ..... ...... ..... ..... ....... .... .... ....... .... ... , NIP .. .... .... .... ..... ....... .......... ....... ................ ..................... . 
reprezentowanq przez ..... ........ ....... ...................... - Panal Paniet ..... .... ... .... ........ ... .. ... .... .... .. .. .. .. ... ...... , 
zwanq dalej "Wykonawc~" . 

Umowa niniejsza, zwana dalej " Umowq" zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego post'i!powania 
o udzielenie zam6wienia publicznego 0 wartosci ponizej 30 000 euro z WY'qczeniem stosowania 
przepis6w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamawieri publicznych (podstawa prawna: art. 4 
pkt 8 uPzp Dz.U. 2017, poz.1S79) 

§l 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wymiana oswietlenia wewn'i!trznego w hali sportowo·widowiskowej 
w 8aboszewie. 

2. Przedmiot umowy abejmuje: 
1) demonta:, istniej~cych 28 lamp sodowych. 
2) dostawa i montat 28 lamp LED 0 parametrach okreslonych w Ofercie Wykonawcy. 
3. Srednie nat'i!zenie swiaUa po wymianie oswietlenia nie moze bye mniejsze nii 300 LUX na catym 

potu gry. R6wnomiernosc swiaUa na potu gry nie moze bye niisza niz EmwEmall, = 0,8 

§2 
Warunki realizacji umowy 

1.Wykonawca oswiadcza, ze oprawy o5wietleniowe okrestone w §1 spetniajft nast'i!pujqce warunki : 
1) posiadajq oznaczenie CE tub stosowne certyfikaty europejskich jednostek certyfikujijcych, atesty 
lub inne dokumenty np. deklaracja zgodnasci producenta potwierdzajijce dopuszczenie opraw 
oswietleniowych do uzytku na terenie UE 
2) Sq fabrycznie nowe i walne od obciijien prawami os6b trzecich, 
3) posiadajq dolijczane niezb'i!dne instrukcje i materiaty dotyczijce uzytkowania w j~zyku polskim, 
4) pasiadajij okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawc~ nie kr6tszy nii 36 miesi'i!cy. 

3. Osobami uprawnionymi do kantaktu s'r 
1 )po stronie Zamawiajetcego: 

Pan Piotr Lipinski , tel. 23 661 1925 w, e·mail: hala@gminababoszewo.pl 
2) po stronie Wykonawcy: ...... .. ...... ........ ... ...... ... ... ... ... .. ........ ........ ........... , ....... ....... . ....... .. .... .. .... .. . . 



§3 
Termin wykonania przedmiotu umowy 

Roboty w zakresie demontazu istniej<:tcych lamp sodowych i montazu nowych opraw LED nalety 
wykonac w Cictgu 2 dni (sobota, niedziela) wyznaczonych przez Zamawiajetcego. Preferowane terminy 
to: 17-18Iute90 lub 3-4 marca 2018 r. lub inny po uzgodnieniu. 
2.Termin zakonczenia prac i podpisania protokotu odbioru - do 05 marea 2018 r. 

§4 
Wynagrodzenie 

1. Strony ustalajct catkowitct wysokosc wynagrodzenia ryczattowego za wykonanie przedmiotu 
umowy, 0 kt6rym mowa w § 1 umowy : 

na kwot~ ogolem .... .................... netto (slownie: .............. .. .... ..... ........ ............... ............. .. .... .............. ) 
podatek VAT w kwocie .... ................. ... zl 
co stanowi wartest brutto og6tem .......................... zf (slownie: ... ................ .. .................................. .) 
2.Wynagrodzenie okreslone w ust.1 obejmuje wszystkie koszty , niezbfidne do zrealizowania 
przedmiotu umowy, w tym koszty demontazu istniej~cych lamp oraz koszty dostawy i montazu opraw 
oswieUeniowych LED w hali-sportowo widowiskowej w Baboszew;e. 
3. Podstawfi wystawiania faktury stanowi koncowy protok6t odbioru dostawy, podpisany przez 
Zamawiajqcego i Wykonawcfi. 
4.laptata wynagrodzenia, ° kt6rym mowa w ust. 1 nastqpi w terminie do 14 dni kalendarzowych 
od dnia dorficzenia Zamawiajctcemu prawid~owo wystawionej faktury. 

5.la datfi zaptaty wynagrodzenia uznaje sifi dzien obciqzenia rachunku bankowego lamawiajqcego. 

6.Wykonawca wystawi fakturfi w nastfipujqCY spos6b: 
Nabywca: Gmina Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, NIP 567-17-90-440 

Odbiorca: Urzqd Gminy Baboszewo, 09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9A 
7. Wykonawca bez pisernnej zgody Zamawiajijcego nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelnosci 
z tytulu wynagrodzenia naleznego za realizacjfi przedmiotu umowy. 

§5 
R~kojmia oraz gwarancja 

I . Wykonawca udziela lamawiajqcemu gwarancji na dostarczone oprawy LED oraz prace 
instalacyjne/montazowe w ramach przedmiotu umowy. 
2.Termin gwarancji ustala sifi na 36 miesificy od daty montazu, potwierdzonej protokotem odbioru. 

3.00 rfikojrni zastosowanie majij powszechnie obowiqzujqce przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu 
cywilnego. Okres rfikojmi jest r6wny okresowi gwarancji. 
4.Wykonawca jest odpowiedzialny wzglfidem lamawiajqcego, jezeli przedmiot umowy rna wady lub 
usterki zmniejszajqce jego wartosc lub uzytecznosc ze wzglfidu na cel okreslony w umowie lub 
wynikajijcy z przeznaczenia rzeczy. 

5.Wykonawca - w ramach rfikojmi lub gwarancji - zobowiijzany jest do usunificia wad lub usterek 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajijcego, nie dluzszym niz 7 dni. 
6.W okresie odpowiedzialnosci z tytufu gwarancji jakosci, Wykonawca jest obowiijzany do 
nieodptatnego usuwania wad fizycznych rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej ad wad, jezeli wady 
Ie ujawniij sifi przed uplywem terminu okreslonego w ust. 2. lamawiajijcy maze dochodzi6 roszczen 
z tytulu gwarancji jakosci takZe po tym terrninie, jei:e1i reklamowat wadfi przed jego uptywem. 
7.Jei:eli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez lamawiaj~cego na 

ich usunificie, to lamawiajqcy maze zleci6 usunificie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 



§6 
Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiClzuje si~ zaptacic kary umowne ZamawiajClcemu: 
1) za odstClpienie ad umowy przez ZamawiajClcego lub Wykonaw~ z przyczyn, lezC'l.cych po stronie 
Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w §4 ust. 1. 
2) za op6znienie w realizacji dostawy - w wysokosci 5% za kaidy dzien op6znienia liczony ad 6 marca 

2018 r. 
3) za op6i:nienie w usuni~ciu wad stwierdzonych W okresie r~kojmi lub gwarancji - w wysokosci 100 zl 

za kaidy dzien op6znienia. 

§7 
Zmiana postanowien umowy 

1.Niedopuszczalna jest pod rygorem niewainosci zmiana istotnych postanowieri zawartej Umowy 
w stosunku do tresei oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy. 

§8 
Odsutpienie od umowy 

1. Zamawiajijcemu przys'uguje prawo odstctpienia ad Umowy w razie : 
1) wystqpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujqcej , ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie 

publicznym, czego nie mozna by to przewidziec w chwili zawarcia Umowy. OdstClpienie od Umowy w 
tym przypadku moze nastClpi6 w terminie 30 dni od powzi~cia wiadomosci 0 powyzszych 
okolicznosciach, 

§9 
Sila wyzsza 

1.Niewykonanie w catosci lub w cz~sci zobowiqzan Stron wynikajqcych z niniejszej Umowy nie 
moze bye wykorzystane wobec drugiej Strony do dochodzenia roszczer'l, jesli przyczynq 

niewykonania jest sila wyzsza. 

2.Przez sil~ wyzszCl rozumie si~ zdarzenia niemozliwe do przewidzenia, w chwili zawierania Umowy, 
na ktore strony nie majCl wptywu i SCI przez Strony niemozliwe do pokonania, a w szczeg6lnosci : 
kl~ski zywiDtowe, wojny i inne zdarzenia uniemozliwiajqce wykonanie Umowy. 

§ 10 
Spory i reklamacje 

1. W razie sporu na tie wykonania niniejszej Umowy Strony Sq zobowiqzane przede wszystkim do 
polubownego zalatwienia sprawy. 

2. Wtasciwym do rozpoznania spor6w wyniktych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sqd wtasciwy 
miejscowo wedlug siedziby ZamawiajClcego. 

§ 11 
Postanowienia koricowe 

1.Wszelkie oswiadczenia woli oraz zawiadomienia sktadane przez Strony w zwiqzku z wykonywaniem 
niniejszej umowy wymagajq dla swej skutecznosci formy pisemnej . 
2.Strony Sq obowiClzane informowac siebie nawzajem 0 kazdej zmianie adres6w. Oswiadczenia woli 
oraz zawiadomienia wysytane na ostatnio podany adres Strony uznawane b~dq za skuteczne i zlozone 
tej Stronie. 



3.W sprawach nieuregulowanych w nlnleJszeJ umowie b~dq mia'y zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego, oraz przepisy dotyczqce przedmiotu zam6wienia wraz z obowiqzujqcymi aktami 
wykonawczymi. 
4. Umow~ niniejsz~ sporzqdza sit;!: w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, w tym dwa egz. dla 
Zamawiajqcego, jeden egz. dla Wykonawcy. 
5.lntegralnq cz~sc umowy stanowi oferta Wykonawcy. 

ZAMAWIAJ"ICY: WYKONAWCA 


