
GMINA BABOSZEWO 
09- 130 B<l hoszewo, ul. Warszawska 9A 

Hcgon 130378054 
NIP 5671790440 

OAiZP.271 .2.3.2018 
Baboszewo, dnia 08 lutego 2018 r. 

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY 
w postpowaniu 0 udziclenie zam6wienia puhlicznego 0 wartosci szacunkowcj poniZej 30 000 curo 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ~CEGO. 

Gmina Baboszewo 
ul. Warszawska SA, 09 -130 Baboszewo, woj. mazowieckie 
NIP 5671790440, REGON 130378054 
tel. (23) 66 11 091 , fax (23) 66 11 071 
e-mail : zp@gminababoszewo.pl ; www.ugbaboszewo.bip.org.pl 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA. 

1.Przedmiotem zam6wienia jest wymiana oswietlenia wewn~trznego w hali sportowo
widowiskowej w Baboszewie, 0 wymiarach 44 m x 26 rn, wys. 7,8 m. 

2. Przedmiot zam6wienia obejmuje: 
1) demontaz istniejClcych 28 lamp sodowych i przekazanie ich Zamawiajqcemu. 
2) dostaw~ i montai: 28 lamp LED 0 nast~pujqcych parametrach: 

a)lampy LED wykonane w technologii modutowej, umotliwiaj'lce szybk<l wymian~ uszkodzonego 
modulu. P~'lczenia pomi~dzy uktadem zasilania a modulem LED wykonane za pomoc'l 
szybkozlqczy. 
b)moduty wykonane w klasie szczelnosci minimum IP 65, 
c)czas pracy (trwalosc) diod LED nie kr6tsza nit 50 000 godzin, 
d) wydajnosc swietlna lamp nie mniejsza nit 140 ImlVV okreslona na podstawie pomiar6w 
fotometrycznych opraw. 
e) mac opraw nie mniejsza nit 120 W. 
Dbarwa swiatta - 5000K +/- 200K. 
g) obudowa opraw odporna na zewn~trzne uderzenia mechaniczne: IK08 (wg normy EN62262). 

3. Oferowane lampy o5wietleniowe mUSZq spetniac nast~puj'lce warunki: 
1) srednie nat~zenie swiaUa po wymianie oswietlenia nie moze byc mniejsze niz 300 LUX na cafym 

potu gry. 
2) r6wnomiernose swiaUa na polu gry nie maze bye nizsza niz Emir/Em = 0,8 
2) posiadaj'l oznaczenie CE lub stosowne certyfikaty europejskich jednostek certyfikujctcych atesty 

lub inne dokumenty np. deklaracja zgodnosci producenta potwierdzaj'lce dopuszczenie 
oferowanych lamp LED do ui.ytku na terenie UE. 

3) Sq fabrycznie nowe i wolne od obci<li:en prawami os6b trzecich, 
4) posiadaj'l dof'lczone niezb~dne instrukcje i materiafy dotycz'lce montazu i ui.ytkowania w j~zyku 

polskim, 
5) posiadajq okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawc~ nie kr6tszy nii. 36 miesi~cy . 

3. Do obliczen sredniego nat~i.enia i r6wnomiernosci swiaUa na polu gry nalezy przyjqC nast~pujqce 
parametry: 
1) powierzchnia pola gry 22,0 m x 44,00 m tj. 968 m'. 
2) zr6dfa swiatia na wysokosci -7,60 m (wysokose hali 7,80 pomniejszona 0 przyj~tq przeci~tna 

wysokosc obudowy 0,2 m) 
3) plaszczyzna pracy 0,000 m (pote gry ·podloga). 



4. Zaleca si~ , aby Wykonawca przed ztozeniem oferty i doborem wlasciwych lamp dokonal wizji 
lokalnej i obliezyl nat~zenie swiatia oraz jego r6wnomiernosc na polu gry. 
Wizji lokalnej moi:na dokonac w godzinach wieezornych ( od godz. 18 do godz. 21) po uzgodnieniu 
terminu z Panem Piotrem Lipinskim tei. 23661 1925. Adres: Hala sportowo-widowiskowa 
w Baboszewie, ul. Jana i Antoniego Brodeckich 6. 

111_ TERMIN REALIZACJl ZAMOWIENIA 

1.Roboty w zakresie demontazu istniej<tcych lamp sodowych i montai:u nowych opraw LED nalei:y 
wykonac w ci~gu 2 dni (sobota, niedziela) wyznaezonych przez Zamawiaj<tcego (preferowane terminy 
to: 3-4 marca 2018 r. lub inny do uzgodnienia) 
2.Termin zakor'lczenia prac i podpisania protokotu odbioru - do 26 marca 2018 r. 

IV. WARUNKI PLATNOSCI. 

1.Za wykonanie przedmiotu zamowienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w ci~gu 14 dni 
od dnia dor~czenia Zamawiajqcemu prawidlowo wystawionej faktury. 
2. Faktur~ nalezy wystawic dla: 
Nabywca: Gmina Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, NIP 567-17-90-440 
Odbiorca: Urzctd Gminy Baboszewo, 09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9A. 

VI. KRYTERIA OCENY OFERT. 

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najnizsza cena. 
2. Wykonawca okresli cen~ oferty, ktora stanowie b~dzie wynagrodzenie ryczattowe za realizacj~ 
przedmiotu zamowienia, podaj~c j~ w zapisie liczbowym i slownie z dokladnosci~ do grosza (do dwoch 
miejsc po przecinku). 
3. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwictzane z realizacict przedmiotu 
zamowienia, w tym ryzyko i odpowiedzialnosc Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow 
zwictzanych z realizacjct przedmiotu umowy, a takZe oddzialywania innych ezynnik6w majqcych lub 
mog~cych miec wp/yw na koszty. 
4. Niedoszacowanie, pomini~cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze bye 
podstaw~ do i:ctdania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego. 

VI. SPOSOB PRZYGOTOWANIA I ZLOZENIA OFERTY. 
1.0ferta powinna bye sporzctdzona na "Formularzu ofertowym ~ stanowictcym za1ctcznik do niniejszego 
zapytania, podpisana przez osob~/y uprawnione do wyst~powania w imieniu Wykonawcy i opatrzona 
piecz~cict Wykonawcy. 

2.00 oferty nalei:y zal~czye nast~pujctce dokumenty: 
1) kart~ kata logowCl proponowanej oprawy lub zdj~cie i opis lampy oswietleniowej LED w zakresie 
spelniania 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. OIALUX w zakresie 
obliczenia sredniego nat~i:enia swiaUa oraz rownomiemosci emisji swiaUa na polu gry. 

3.W toku oceny ofert ZamawiajClcy moi:e zqdat od Wykonawc6w wyjasnieri dotyczClcych tresci 
zloi:onej oferty. 

VII. TERMIN I MIEJSCE ZLOZENIA OFERTY, TERMIN OTWARCIA OFERT. 
1 . 0fert~ nalei:y zloi:yt do 131utego 2018 r. do godz. 11 00 - za posrednictwem pocztylkuriera lub 
osobiscie na adres: Urz~d Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo 



lub osobiscie w KANCELARII OG6LNEJ Urz~du Gminy Baboszewo w zamkni~tej kopercie 
z napisem .Oferta na dostaw, i montaZ o5wietlenia wewnt:trznego LED w hali sportowo· 
widowiskowej w Baboszewie." 

2.Oferty z~oi:one po terminie nie zQstanct 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 ad 730 do 1530 

2.0twarcie zlozonych ofert nast~pi w dniu 13 lutego 2018 r. godz. 1105 w pok. Nr 7 Urz~du Gminy 
Baboszewo. 
VIII. INNE INFORMACJE. 
1. Ogtoszenie 0 wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazane pocztq elektronicznc, 
wszystkim Wykonawcom. ktorzy zlozyli ofertfi! . 

Zalaczniki: 

1. Formularz oferty 

2. Wz6r umowy 



(Piecz~c Wykonawcy) 

OFERTA 

Zalqc-.nik Nr 1- Formular.: oferty 

(MiejscowoU, data) 

Gmina Baboszewo 

ul. Warszawska 9A 

09-130 Baboszewo 

Oferujemy dostawC( i montaz oswietlenia wewn~trznego LED w hali sportowo-
widowiskowej w Baboszewie, za wynagrodzenie ryczahowe brutto: .................................... zl 
(slownie ....................................................................................... .... ... .............. ........................... ) 
wg nast~puj'!cej kalkulacji cenowej: 

Lp 

I 

I 

2 

Cena jcdn. WwtOOt netto Wart~~ 

bruno Cena Pocialek 
(z pod. VAn 

brutlo 
Wyszczeg61nienie jedn05lkowa VAT (kol. 7 x kol. 

110$(; netlo 
8) 

2 3 4 , 6 7 

Demontaz iSlniejllcych lamp 28 
sodowych i prnkazanic ich 
Zamawiajllcemu. 
Doslawa i monlaz lamp 28 
~wietleniowych LED 

Razem: 

1. W podanej wyzej cenie uwzgl ~dnione zostaly wszystkie koszty wykonania przedmiotu 
zamowienia. 

2. Oswiadczamly, ;te: 

I) zapoznalemlzapoznalismy s i~ z tresci'l zapytania ofertowego oraz przyjmuj~ przyjmujemy 
warunki w nim zawarte. 

2) akceptujemy warunki umoW)' okrdlone w zal,!czniku nr 2 .. Wzor umowy". 
3) oferowane lampy LEO spelniaj'l wyrnagania okreSlone przez Zarnawiaj,!cego 

w "Zaproszeniu do zloZenia oferty": 
a)lampy LEO 54 wykonane w technologii modulowej , umoziiwiaj'lce szybk'l wymiancr 
uszkodzonego modulu. Pol'lczenia pomi~dzy ukladem zasilania a modulem LEO wykonane 
za pomoc'l szybkozllJczy 
b)moduly wykonane w klasie szczelnosci minimum IP ........ , 
c)czas pracy (trwalosc) died LED nie kr6tszy ni'! ... ..... .......... godzin, 
d) wydajnosc swietlna lamp .......... .. ImIW okreslona na podstawie pomiar6w 
fotometrycznych opraw. 
e) mocopraw ....................... W. 
f)barwa swiatla ............... ......... K 
g) obudowy opraw odpome na zewn~trzne uderzenia mechaniczne: IK. .... 



h)srednie nat~zenie swiatla po wymianie oswietlenia nie mniejsze niz .......... LUX na 
calym potu gry. R6wnomiernosc na potu gry EmiJEmal. = ....... " . 

4. Do oferty zal~czamy nastypuj<lce dokumenty potwierdzaj<lce, ie oferowane lampy spelniaj<l 
wymagania okreslone przez Zamawiaj<lcego: 

5.0soba do kontaktu (imif, nazwisko, tete/on, e-mail): ............................................................... . 

Pod pis osobylos6b upowaznionych 
do reprezentowania f1jlkonawcy 



Zalqc:nik NT 2 ~ Wtdr umow), 

UMOWA nr ...... /2018 

zawarta w dniu ............ 2016 reku pomi~dzy : Gmin~ Babeszewe, NIP 567-179-04-40 
z siedzib~ w Baboszewie ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo 
reprezentowan~ przez: 
W6jta Gminy Baboszewo - Pana Tomasza Sobeckiego 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Renaty Jankowskiej 
zwanGt w dalszej cz~sci Umowy .ZamawiajC\cym·, 
a firmGt ........... .. ............... .......... ............. ............ ... ......... .... ...................... .......................... ... ............. ... .. 

z siedzibGt w .. .... ... ... ...... ..... ....... ........ ............ , NIP .. .... .................... ... .. ......................... .... ... .......... ...... . 
reprezentowanGt przez ........ .. ................ .... .. .... ..... - Panal Pani~ .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... ... .... . .. . , 

zwanGt dalej .,WykonawcC\". 

Umowa niniejsza, zwana dalej "Umow~· zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego post~powania 
o udzielenie zam6wienia publicznego 0 wartosci ponizej 30 000 euro z wyf~czeniem stosowania 
przepis6w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych (podstawa prawna: art. 4 
pkt 8 uPzp Dz.U . 2017, pez.1579) 

§! 
przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wymiana oswietlenia wewn~trznego w hali sportowo-widowiskowej 
w 8aboszewie. 

2. przedmiot umowy obejmuje: 
1) dementaz istniejijcych 28 lamp sodewych, 
2) dostawa i montaz 28 lamp LED 0 parametrach okreslonych w Qfercie Wykonawcy. 
3. Srednie nat~zenie swiatla po wymianie oswietlenia nie maze bye mniejsze niz 300 LUX na cafym 

polu gry. R6wnomiernosc swiaUa na polu gry nie moze bye nizsza nii: EmlrJEm= 0,8. 
Obudowy opraw odporne na zewn~trzne uderzenia mechaniczne: IK ..... 

§2 
Warunki realizacji umowy 

1.Wykonawca oswiadcza, :.2:e oprawy oswietleniowe okreslone w §1 spatniajct nast~pujijce warunki : 
1) posiadaj~ oznaczenie CE lub stosowne certyfikaty europejskich jednostek certyfikujijcych, atesty 
lub inne dokumenty np. deklaracja zgodnosci producenta potwierdzajqce dopuszczenie opraw 
oswietleniowych do ui:ytku na terenie UE 
2) Sq fabrycznie nowe i wolne od obcicti:en prawami os6b trzecich, 
3) posiadajct dotijczone niezb~dne instrukcje i materiaty dotyczctce ui:ytkowania w j~zyku polskim, 
4) posiadajq okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostaw~ nie kr6tszy nii: 36 miesi~cy. 

3. Osobami uprawnionymi do kontaktu sOl: 
1 )po stronie Zamawiajqcego: 

Pan Piotr Lipinski, tel. 23 6611925 w, e-mail : hala@gminababoszewo.pl 
2) po stronie Wykonawcy: ........................................ .... ............. ..... ...... ... ........ .......... .. .... .... .. .. .. ...... .. 



§3 
Termin wykonania przedmiotu umowy 

Roboty w zakresie demontatu istniej'lcych lamp sodowych i montazu nowych opraw LED nalezy 
wykonac w ci99u 2 dni (sobota, niedziela) wyznaczonych przez Zamawiaj(lcego. Preferowane terminy 
to: 3-4 marca 2018 r. tub inny po uzgodnieniu. 
2.Termin zakoriczenia prac i podpisania protokolu odbioru - do 26 marca 2018 r. 

§4 
Wynagrodzenie 

1. Strony ustalajq calkowitq wysokosc wynagrodzenia ryczattowego za wykonanie przedmiotu 
umowy, 0 ktorym mowa w § 1 umowy : 
na kwot~ og6fem ............ .... ....... . netta (slownie: .... .............. ..... .. ..... ............. .. ... .. ... .... ... ................ .. .. ) 
podatek VAT w kwocie ............. ..... ...... zl 
co stanowi wartosc brutto og&em .......................... zl (slownie: ... ... ............. ..... .. .......................... .) 

2.Wynagrodzenie okreslone w ust.1 obejmuje wszystkie koszty, niezb~dne do zrealizowania 
przedmiotu umowy, w tym koszty demontaiu istniejC\cych lamp oraz koszty dostawy i montaiu opraw 
oswietieniowych LED w hali-sportowo widowiskowej w Baboszewie. 
3. Podstaw~ wystawiania faktury stanowi koricowy protok6! odbioru dostawy, podpisany przez 
Zamawiajctcego i Wykonawc~. 

4 .Za~ata wynagrodzenia, 0 kt6rym mowa w ust. 1 nastC\pi w terminie do 14 dni kalendarzowych 
ad dnia dor~czenia ZamawiajC\cemu prawidlowo wystawionej faktury . 

5.Za dat~ za~aty wynagrodzenia uznaje si~ dzieri obciqienia rachunku bankowego ZamawiajC\cego. 

6.Wykonawca wystawi faktur~ w nast~pujC\cy spos6b: 
Nabywca: Gmina Babeszewe, ul. Warszawska 9A, 09-130 Babeszewo, NIP 567-17-90-440 

Odbiorca: Urzctd Gminy Baboszewo, 09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9A 
7. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajctcego nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelnosci 
z tytulu wynagrodzenia naleznego za realizacj~ przedmiotu umowy. 

§5 
R~kojmia oraz gwarancja 

1. Wykonawca udziela ZamawiajC\cemu gwarancji na dostarczone oprawy LED oraz prace 
instalacyjne/montazowe w ramach przedmiotu umowy. 
2.Termin gwarancji ustala si~ na 36 miesi~cy od daty montazu, potwierdzonej protokotem odbioru. 
3.00 r~kojmi zastosowanie majq powszechnie obowiqzujqce przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu 
cywilnego. Okres r~kojmi jest r6wny okresowi gwarancji. 
4.Wykonawca jest odpowiedzialny wzgl~dem ZamawiajC\cego, jezeli przedmiot umowy rna wady lub 
usterki zmniejszajClce jego wartost lub uzytecznosc ze wzgl~du na cel okrestony w umowie lub 
wynikajctcy z przeznaczenia rzeczy. 

5.Wykonawca - w ramach r~kojmi lub gwarancji - zobowiClzany jest do usuni~cia wad lub usterek 
w terminie wyznaczonym przez ZamawiajClcego, nie dluzszym niz 7 dnL 

S.W okresie odpowiedzialnosci z tytulu gwarancji jakosci, Wykonawca jest obowiC\zany do 
nieod~atnego usuwania wad fizycznych rzeczy tub do dostarczenia rzeczy wolne; od wad, jeieli wady 
te ujawniCl si~ przed uplywem terminu okreslonego w ust. 2. Zamawiajqcy moie dochodzi6 roszczeri 
z tytulu gwarancji jakosci takie po tym terminie, jeieli reklamowal wad~ przed jego uplywem. 
7.Jei:eli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez ZamawiajClcego na 

ich usuni~cie, to ZamawiajClcy moze zlecit usuni~cie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 



§6 
Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiClzuje si'i! zaptacic kary umowne Zamawiaj<:tcemu: 
1) za odstClpienie ad umowy przez Zamawiajctcego lub Wykonawc~ z przyczyn, le:i:Clcych po stronie 
Wykonawcy • w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w §4 ust. 1. 
2) za op6i:nienie w realizacji dostawy - w wysokosci 5% za kai:dy dzien op6i:nienia liczony ad 

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

za kaidy dzieri op6i:nienia. 

§7 
Zmiana postanowien umowy 

1.Niedopuszczalna jest pod rygorem niewai:nosci zmiana istotnych postanowien Z3wartej Umowy 
w stosunku do tresci oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy. 

§8 
Odsl'lpienie od umowy 

1. ZamawiajC1cemu przysluguje prawo odstCipienia ad Umowy w razie: 
1) wyst~pienia istatnej zmiany akalicznasci pawaduj<:\cej , ze wykananie Umawy nie lezy w interesie 
publicznym, czega nie mazna byta przewidziec w chwili zawarcia Umawy. Odst<:\pienie ad Umowy w 
tym przypadku maze naslClpic w lerminie 30 dni ad powzi~cia wiadomosci a powyzszych 
okolicznosciach, 

§9 
Sila wyzsza 

1.Niewykonanie w catosci lub w cz~sci zobawiClzari Siron wynikajClcych z niniejszej Umowy nie 
maze bye wykorzystane wobec drugiej Strony do dochodzenia roszczeri, jesli przyczyn<:\ 

niewykonania jest sita wyzsza. 

2.Przez sit~ wyzszCl rozumie si~ zdarzenia niemozliwe do przewidzenia, w chwili zawierania Umowy, 

na ktore strony nie majCl wptywu i sCI przez Sirony niemozliwe do pokonania, a w szczeg6lnosci : 
kl~ski zywiotowe, wojny i inne zdarzenia uniemazliwiajClce wykonanie Umowy. 

§ 10 
Spory i reklamacje 

1. W razie sporu na tie wykonania niniejszej Umowy Strony s<:\ zobowi<:\zane przede wszyslkim do 
polubownego zatatwienia sprawy. 

2. Wtasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tie realizacji niniejszej Umowy jest SCld wJasciwy 

miejscowo wedtug siedziby ZamawiajClcego. 

§ 11 
Postanowienia koricowe 

1.Wszelkie oswiadczenia wall oraz zawiadamienia skladane przez Strony w zwiClZku z wykonywaniem 
niniejszej umowy wymagaj,,! dla swej skutecznosci farmy pisemnej. 
2.Strony Set obowiClzane informowae siebie nawzajem 0 kazdej zmian ie ad resow. Oswiadczenia wo1i 

oraz zawiadomienia wysylane na ostalnio podany adres Strony uznawane b~dCl za skuteczne i ztoi;one 
lej Stronie. 



3.W sprawach nieuregulowanych w nlnleJszej umowie b~dCl miaty zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego, oraz przepisy dotycz<\ce przedmiotu zam6wienia wraz z obowi<\zuj~cymi aktami 
wykonawczymi. 
4. Umow~ niniejszCl sporzCldza si~ w trzech jednobrzmiCicych egzemplarzach, w tym dwa egz. dla 
ZamawiajClcego, jeden egz. dla Wykonawcy. 
5.lntegralnft cz~sc umowy stanowi oferta Wykonawcy. 

ZAMAWIAJ.I\CY: WYKONAWCA 


