GMINA BABOSZEWO
09- 130 Baboszewo, ul. Wa rsz;lwsk" 91\
Regon 130378054
NIP 5671790440

Baboszewo, dnia 07 marca 20 18 r.

OAiZP.271 .2.5.2018

ZAPROSZENIE DO ZlOZENIA OFERTY
w postpowanlu 0 udzielenie zam6wienla publicznego 0 wartosc! szacunkowej ponizej 30 000 euro
(z wyl<lczeniem stosowania

przepis6w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wier'l publicznych

na

podstawie art. 4 pkt 6 u. Pzp Dz.U. 2017 . poz.1579, ze zm.)

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJI\CEGO.

Gmina Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo, wej . mazowieckie
NIP 567 179 04 40. REGON 130378054
tel. (23) 66 11 091 . fax (23) 6611 071
e-mail : zp@gminababoszewo.pl; www.ugbaboszewo.bip.org .pl
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAM6wIENIA.

II. 1. przedmiotem zam6wienla jest wykonanle uslug projektowych dla potrzeb realizacji zadat'i
inwestycyjnych Gminy Baboszewo - cz,sc I.
11.2. Nazwa i numer kodu okreslonego we Wsp6lnym Siowniku Zam6wier'l:

71320000-7 Usfugi iniynieryjne w zakr esie projektowania

11.3. Przedmiot zam6wienia obejmuje:

11.3.1. Zadanie 1 - wykananie dakumentacji proj ektowej zadan ia inw estycyjnego Gminy Baboszewo
pn. " Przebudow a mostu na drodze gminnej Nr 300125W w miejscowosci Cywiny Wojskie".
1)Zakres opracowania:
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego wraz
z odcinkiem drogi gmin nej nr 300 125W w miejscowosci Cywiny Wojskie.
2)Opis stanu istniejctcego:
Most zlokalizowany jest na drodze Gminnej Nr 300125W w miejscowosci Cywiny-Wojskie na rzece
Dobrzyca.
3)Parametry oblektu mostowego:
Dlugosc calkowita: B m
Szerokosc calkowita obiektu: 10 m.
Schemat statyczny obiektu i rozpililtosci teoretyczne przlilsel: sklepiony
Liczba prz~sef: 1
Liczba podp6r: 2
Material konstrukcji dzwigar6w: beton zbrojony
Rodzaj konstrukcji pomostu: sklepienie
Material konstrukcji pomostu: beton zbrojony
RoeIzaj nawierzchni jezdni: beton asfaltowy
Szerokosc jezdni na mosci: 4 m
System odwodnienia: powierzchniowe
4)Parametry dragl:
Droga relacji Cywiny Wojskie - Boiewo Nr 300125W i Mystkowo- Cywiny Wojskie
Nr 300124W.
Dlugosc calkowita drogi: 5,659 km.
Klasa dragi: 0
Kategoria drogi: Gminna
Kategoria ruchu: Kr 1-2
PrEi!dkosc Projektowa: 40 km/h
Szerokosc istniejClcej nawierzchni asfaltowej: 5 m

5)Zakres prac projektowych:
projekt nowego obiektu mastowego
projekt drogi gminnej a dtugasci 0,150 km .
6)Obiekt mostowy nalety zaprojektowat zgodnie z Rozporz"l.dzeniem Ministra Transportu
i Gospodar1<i Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunk6w technicznych, Jakim powinny odpawiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
7)Projekt dragi nalezy wykonae zgodn ie z Rozporz'ldzeniem Ministra Tra nspartu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunk6w techn icznych, Jakim powinny odpowiadac dragi publiczne i ich
usytuowanie.
Zalaczniki:
1. Zdj~cia mostu w Cywinach Wojskich - stan istniej'lcy (4 szt.)
2. Mapa pogl'ldowa lokalizacji mostu.
11.3.2. Zadanle 2 - wykonanie dokumentacji projektowej oswietlenia ulicznego LED z lini"
elektroenergetycznCl kablowCl w miejscowosci Sokolniki Nowe.
1) Zakres opracowanla :

Wykonanie kompletnej doku mentacji projektowej dla adcinka dragi powiatawej Nr 3021W relacji Plonsk - Raci'li,
dzia/ka ewid. nr 133 poloiona w obr~bie ewidencyjnym Sokolniki, dlugosci 828 m, ad dzia/ki 10317 w
miejscowoSci Sokolniki do granicy gminy Baboszewo, po kt6rej znajduje si~ ciqg pieszo jezdny.
2)Opis stanu Istniej"cego:
Projektowane oswietlenie jest kontynuacjq zaprojektowanego w 2016 roku oswietlenia ulicznego w miejscowosci
Sokolniki Nowe. Ootychczas zaprojektowano 806 m oswietlenia na 23 slupach typu ANTARAS P60 8, z
wysi~gni kami

OC S/1/1 .5/5. Oprawy oswietlenia zewn~trznego typu NEOLED Z(g9W).

3) Parametry oswietlenia:
Zasilenie z zaprojektowanego w 2016 roku zlqcza kabiowo-pomiarowego + SOK na dzicHce nr 133 , przy granicy
dz. nr 97/4 i 98/11 .
Dtugosc linii elektroenergetycznej kablowej - ok. 828 m
Slupy oswietleniowe uliczne a wys . 8 m okrqg/e na fundamentach, 0 parametrach r6wnowatnych do
zaprojektowanego oswietlenia,
Oprawy uliczne LEO 0 mocy r6wnowainej do zaprojektowanego oswietlenia, na wysokosci montaiu nie mniej
nii 9,40 m
Zatacznlkl:
1. Mapa poglqdowa z zaznaczonym odcinkiem projektowanej linil elektroenergetycznej kablowej.
11.3.3. Zadanie 3 - wykonanle dokumentacJI projektowej uproszczonej dla nowych punkt6w oswletlenia
drogowego w mlejscowoscl Sokolnikl Nowe zgodnie z warunkaml przyt"czenla do sieci
elektroenergetycznej ENERGA OPERATOR SA.
1) Zakres opracowanla:
a)przedmiotem zamOWienia jest opracowanie 1 projektu uproszczonego (projektu budowlano - wykonawczego
dla nowych punkt6w oswietJenia drogowego w miejscowosci Sokolniki Nowe (Stacja S7-01284, nr ewid. dzialki
159) zgodnie z warunkami przylqczenia do sied elektroenergetycznej ENERGA OPERATOR SA. Warunki
Numer P/17/052902 zostafy wydane w dniu 20.10.2017 przez ENERGA OPERATOR SA, Oddzial w Plocku,
Rejon Dystrybucji w Ciechanowie. ul. Mlawska 3, 06 - 400 Ciechan6w.
b) Zakres projektu uproszczonego powinien zawierac min .:
- podwieszenie przewod6w oswietlenia dragowego na istniejqcej sieci elektroenergetycznej AsXSn 2x25 ok. 600
mb
- montaz szafki oswietleniowej - 1 szt.
- montaz opraw sodowych oswietleniowych 0 mocy 70W wraz z wysj~g n i kam i - 5 szt.
- schemat jednokreskowy ukladu pomiarowego i przy/~cza tzn . od miejsca rozgran iczenia w/asnosci do uk/adu
pomiarowego wtqcznie.
- schemat rozmieszczenia lamp oswietleniowych zatwierdzone przez ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. , Rejonowy
Ozia/ Realizacji Us/ug Ciechan6w, ul. Mtawska 1, 06 - 400 Ciechan6w oraz d/ugosc linki 05wietlen iowej AsXSn
2x25, w celu abliczenia naciqg6w linii oraz obciqienia slup6w energetycznych . Przy powyzszych obliczeniach
nalety wziqC pod uwag~ rodzaj slupa oraz jego wysokosc. Zaleca s i ~ , aby Wykonawca dokona/ wizji w terenie w
celu ustalenia rodzaju slupa energetycznega jak rOWniei jego wysokosc.
d)Wykonawca po sporzqdzeniu dokumentacji projektowej zobowiqzany jest do JeJ uzgodnienia
z przedstawicielem ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0., Rejonowy Ozial Realizacji Ustug Ciechan6w. Po dokonaniu
uzgodnien Wykonawca przedJoiy sporzqdzonq dokumentacj~ w ENERGA OPERATOR SA, Odzial W Plocku
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odpowiednio Rejon Oystrybucji Ciechan6w oraz Rejon Oystrybucji Plock w celu uzyskania opinii potwierdzaj<lcej
wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z warunkami technicznymL Wykonawca dolctczy otrzymanet opini~
do dokumentacji uproszczonej przed przekazaniem jej Zamawiajetcemu.
Zatacznikl :
1. Warunki przyl<tczenia do siee! eiektroenergetyczne EN ERGA-QP ERATOR SA Oddzial w Plocku
11.4. Obowll!lzkl Wykonawcy zostaty okreslone we wzorach um6w: w zall\czniku nr 4.1 . (zadanie 1), nr
4.2.(zadanie 2 zam6wlenla), nr 4.3. (zadanie 3).
III. OFERTY CZ~SCIOWE
111.1. Zamawiajetcy dopuszcza mOiliwo5t skladania ofert ez~sciowych na poszczeg61ne zadania :
1)zadanle 1 · wykonanie dokumentacj i projektowej zadania inwestyeyjnego Gminy Baboszewo
pn. " Przebudowa mostu na drodze gminnej Nr 300125W w miejseowosei Cywiny Wojskie,
2)zadanie 2· wykonanle dokumentacj l projektowej oswietlenia ulicznego LED z linia
elektroenergetycznl!l kablow", w miejscowoscl Sokolnikl Nowe.
3) zadanie 3 - wykonanie dokumentaeji projektowej uproszczonej dla nowych punkt6w oswletlenia
drogowego w miejscowoscl Sokolnikl Nowe zgodnie z warunkami przyl"ezenia do sieei
elektroenergetycznej ENERGA OPERATOR SA.
111.2. Wykonawca mOie zloiyt

ofert~

na jedn<t, dwie lub wszystkie

cz~sci

zam6wienia.

IV. TERM IN REALIZACJI ZAM6wIENIA
IV1 . Przedm iot zam6wienia nalety zrealizowat w terminie:
IV. 1.1. W zakresie projektowvm:
1)zadanie 1 - wykonanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego Gminy Baboszewo
pn . • Przebudowa mostu na drodze gminnej Nr 300125W w miejscowosci Cywiny Wojskie.
do 31 grudnia 2018 r.
Jako termin wykonania dokumentacji projektowej okres1onej dla zadania 1 b~dzie uznany dzien,
w kt6rym Wykonawca zloiy w imieniu Zamawiaj<tcego wniosek 0 pozwo1enie na b udow~ wraz
z kompletnet dokumentacj<t projektowet przebudowy mostu na drodze gminnej Nr 300125W
w miejscowosci Cywiny Wojskie.
2)zadanie 2 - wykonanie dokumentacji projektowej oswietlenia ulicznego LED z linia elektroenergetyczn~
kablowet w miejscowosci Sokolniki Nowe - do 120 dni od podpisania umowy,
Jako term in wykonania dokumentacji projektowej okreslonej dla zadania 2 b~d z ie uznany dzien,
w kt6rym Wykonawca zloty w imieniu Zamawiaj<tcego wniosek 0 zamiarze wykonania rob6t
budowlanych wraz z uproszczon<t dla nowych punkt6w oswietlenia drogowego w solectwie Soko1niki
Nowe
3)zadanie 3 • wykonanie dokumentacji projektowej uproszczonej dla nowych punkt6w oswietlenia drogowego w
miejscowosci Sokolniki Nowe zgodnie z warunkami przyletczenia do sieci elektroenergetycznej
ENERGA OPERATOR SA - do 60 dni ad podpisania umowv.
Jako termin wykonania dokumentacji projektowej okreslonej dla zadanie 3 b~dzie uznany dzien, w
kt6rym Wykonawca zloiy uproszczo n ~ dokumentacje projeklow<t w siedzibie Za mawiaj~cego .
IV.1.2.W zakresie pefnienia nadzoru autorskiego:
1) Wykonawca zobowi~zany jest pelnit nadz6r autorski nad sporzetdzon<t dokumentacj<t projektow~ do
uplywu okresu r~kojm i za wady dziela, Ij. 36 miesi~cy liczetc od dnia podpisania protokolu odbioru
przedmiotu zam6wienia .
V. WARUNKI Pt.ATNOSCI.
V.1 . Za wykonanie przedmiotu zam6wienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w ci~gu 14 dni od dnia
dor~czenia Zamawiaj<tcemu prawidlowo wystawionej faktury.
W przypadku, gdy Wykonawca sklada ofert~ na wi~ej nii jedno zadanie, wynagrodzenie ~dzie realizowane
w terminie odpowiadaj~cym temu zadaniu, zgodnie z postanowieniami umowy zawieranej odr~bnie na kaide
zadanie.
V.2 . F aktu r~ naleiy wystawit dla:
Nabywca: Gmina Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09·130 Baboszewo, NIP 567· 17-90-440
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Odbiorca: Urzctd Gminy Baboszewo, 09-130 Baboszewo, u1. Warszawska 9A

VI. KRYTERIA OCENY OFERT.
VI.1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najnltsza cena.
VI.2. Wykonawca okre~li cen~ ofetty, kt6ra stanowi¢ b~dzie wynagrodzen ie ryczaH:owe za realizacj~ przedmiotu
zam6wienia, podajijc j~ w zapisie liczbowym i slownie z dokladno~ci~ do grosza (do dw6ch miejsc po
przecinku).
VI .3. Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszystkie koszty zwi~zane z realizacjq przedmiotu zam6wienia, w tym
ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich koszt6w zwiej;zanych z rea l i zacj~
przedmiotu umowy, a takte oddziatywania innych czynnik6w majej;cych lub mogqcych mie¢ wptyw na koszty.
VI.4. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie zam6wienia obejmuje r6wniet:
1)wszelkie kOszty przygotowania i realizacji przedmiotu zam6wienia w spos6b zgodny z obowiqzujqcymi
przepisami prawa, normami, zapisami umowy,
2) wszelkie koszty uzyskania warunk6w technicznych, uzgodnien, opinii niezb~dnych do poniesienia przez
Wykonawc~ w celu realizacji przedmiotu zam6wienia,
3)wynagrodzen ie z tytulu przen iesienia autorskich praw majqtkowych ,
4) wynagrodzenie z tytulu pelnienia obowiqzk6w w zakresie nadzoru autorskiego.
VI.S. Niedoszacowanie, pomini~cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawq do
tqdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

VII . WARUNKI UDZIAtu W

POST~POWANIU

VlI .1. 0 udzielenie zam6wienia mogq ubiega¢
dotyczqce zdolnosci zawodowych :

si~

Wykonawcy, kt6rzy spa/niajq warunki udzialu w

post~powan i u ,

1) dysponujej; osobq/osobami do realizacji zam6wienia publicznego, odpowiedzialnq I odpowiedzialnymi za
swiadczenie uslug projektowych,
2) posiadajq do~wiadczenie w zakresie projektowania

obj~tego

VIL2.Wykonawca spelni warunek dotyczijcy zdoJnosci zawodowej ,

zam6wieniem ,

° kt6rym mowa w pkt VII.1. jezeli:

1) skladajac oferte na zadanie 1 wykate, te:
a)dysponuje co najmniej jednct osobct do realizacji zam6wienia publicznego, odpowiedzialnq za
swiadczenie ustug projektowych i posiadajctcq uprawnienia budowlane w specjalnosci intyn ieryjnej
drogowej bez ograniczer'l uprawniajct do projektowania obiekt6w budowlanych, takich jak mosty i
przepusty, (Iub odpowiadajctce im r6wnowatne uprawnienia budowlane , kt6re zostaly wydane na
podstawie wczesniej obowiijzujqcych przepis6w), oraz ma status czlonkowski w okreSlonej organizacji,
ad kt6rego uzaletn ione jest prawo do swiadczenia uSlug projektowych w kraju , w kt6rym Wykonawca ma
s iedzib~ lub miejsce zamieszkania (dla wykonawc6w majetcych siedz ib~ lub miejsce zamieszkania na
terenie Polski przynaletnos¢ do Polskiej Izby Intynier6w Budownictwa).
b)w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu skladania ofert wykonal naletycie co najmniej
jednet ustug~ polegajetcet na sporzej;dzeniu dokumenlacji projektowej na budow~ lub przebudow~ mostu,
przepustu lub r6wnowatnego obiektu drogowego i przedloty dowody potwierdzajetce. te usluga zostala
wykonana naletycie.
2) skladajac oferte na zadanie 2 wykate. te :
a)dysponuje co najmniej jednq osobq do realizacji zam6wienia publicznego. odpowiedzialnet za
swiadczenie uslug projektowych i posiadajqcq uprawnienia budowlane w zakresie projektowania sieci i
inslalacji elektrycznych - obejmujqcych instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne,
stacje i urzqdzenia elektroenergetyczne, lub dysponuje osobq posiadajetcet odpowiednie uprawnienia
budowlane, 0 kt6rych mowa w ustawie z dnia 71ipca 1994 r. Prawo budowlane, posiadajqcq kwalifikacje
zawodowe kt6re zostaly uznane na zasadach okreslonych w przepisach odr~bnych .
b)w okresie ostatnich trzech lat przed up/y'wem terminu skladania ofert wykonal naletycie co najmniej
jednq uslug~ polegajej;ce na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy oswietlenia
ulicznegoldrogowego a dfugosci nie mniejszej jak 800 m i przedloty dowady potwierdzajqce, te usluga
zostala wykonana naletycie.
3) skladajac oferte na zadanie 3 wykate. te :
a)dysponuje co najmniej jednet osobq do realizacji zam6wienia publicznego, adpowiedzialnq za
swiadczenie uslug projektowych i posiadajqcq uprawnienia budowlane w zakresie projektowania sieel i
instalacji elektrycznych - obejmujqcych instaJacje eJektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne,
stacje i urzqdzenia elektroenergetyczne, lub dysponuje osobet posiadajetcq odpowiednie uprawnienia
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budowlane, 0 kt6rych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, posiadajClCCl kwalitikacje
zawodowe kt6re zostaty uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrf;bnych.
b)w okresie ostatnich trzech lat przed u~em terminu skladania otert wykonal naleiycie co najmniej
jednCj uslug~ polegajCjce na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy oswietlenia
ulicznego/drogowego lub co najmniej jednCj uslug~ wykonania dokumentacji projektowej uproszczonej dla
punkt6w oswietlenia ulicznego/drogowego,
zgodnie z warunkami przylCjczenia do sieci
elektroenergetycznej
i przedloiy dowody potwierdzajClce, ie usluga zostala wykonana naleiycie.
V11.3. Wykonawca skladajC\cy ofert~ na wi~cej nii jedno zadanie spelni warunek dotyczC\cy
zdolnosci zawodowych, jezeli:
1) dysponuje osobCl/osobami posiadajCjcCl/posiadajClcymi IClcznie uprawnienia
budowlane poszczeg61nych specjalnosci projektowych , jeieli osobaJosoby posiadajq wymagane
uprawn ienia budowlane i doswiadczenie okreslone w pkt V11.2. ppkt 1 , lub/i ppkt 2 lubli ppkt 3.
2) w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu skladania ofert wykonal naleiycie co najmniej
jednq uslug~ polegajqcq na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie odpowiadajCjcym
poszczeg61nym zadaniom , na kt6re Wykonawca sklada ofert~ i przedloiy dowody potwierdzajqce,
ie uslugi zoslaly wykonana naleiycie ti:
- Wykonawca skladajCjcy afert~ na na zadanie 1 i 2 wykazuje , ie w okresie ostalnich trzech lal przed
upty.vem terminu skladania ofert wykonal naleiycie co najmniej jednct d o kumentacj~ projektowCl na
budow~ lub przebudow~ mostu, przepustu lub r6wnowaznego obiektu drogowego oraz co najmniej jednCl
dokumentacj~ projektawej budowy oswietlenia ulicznego/drogowego 0 dlugosci nie mniejszej jak 800 m i
przedlozy dowody potwierdzajClce, ie ustugi zastaly wykonane naleiycie.
- Wykonawca skladaj",cy ofert~ na zadanie 1 i 3 wykazuje, ie w okresie ostatnich trzech lat przed
uplywem terminu skladania otert wykonal naletycie co najmniej jednCl dokumenlacj~ projektowCl na
budow~ lub przebudow~ mostu, przepustu lub r6wnowaznego obiektu drogowego oraz CO najmniej
jednct dokumentacj~ projektowej budowy oswietienia ulicznego/drogowego lub co najmniej jednC\ uslug~
wykonania dokumentacji projektowej uproszczonej dla punkl6w oswietlenia ulicznego/drogowego,
zgodnie z warunkami przylClczenia do sieci elektroenergetycznej i przedloiy dowady potwierdzajClce, ie
uslugi zoslaly wykonane nalezycie.
- Wykonawca skladajClcy ofert~ na zadanie 2 i 3 wykazuje, ie w okresie ostatnich trzech lat przed
upty.vem terminu skladania ofert wykonat naleiycie co najmniej jednCl dokumentacji projektowej budowy
oswietlenia ulicznego/drogowego 0 dlugosci nie mniejszej jak 800 m i przedloiy dowody potwierdzajClce,
ie usluga zostala wykonana naletycie.
- Wykonawca skladajClcy ofert~ na wszystkie zadania wykazuje, ie w okresie ostatnich trzech lat przed
upty.vem terminu skladania otert wykonal naleiycie co najmniej jednct dokumentacj~ projektowCl, na
budow~ lub przebudow~ mostu, przepustu lub r6wnowainego obiektu drogowego oraz co najmniej jedn",
dokumentacji projektowej budowy oswietlenia ulicznego/drogowego 0 drugoSci nie mniejszej jak 800 m i
przedloiy dowody potwierdzajClce, ze uslugi zostaly wykonana nalezycie.
VilA Wykonawca moze w celu potwierdzen ia speiniania warunk6w udzialu w post~powaniu , w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do calego zam6wienia, lub jego cz~sci, polegae na zdolnosciach
zawadowych innych podmiot6w, niezaleznie ad charakteru prawnego IqCZClcych go z nim stosunk6w
prawnych .
VII.5. Wykonawca, kl6ry polega na zdolnosciach zawodowych innych padmiot6w, musi udowodnie
ZamawiajClcemu, ie realizujClc zam6wienie, ~dzie dysponowa/ niezb'i!dnymi zasobami tych podmiot6w, w
szczeg61noSci przedstawiajClc zobowiClzanie tych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezb~dn ych
zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia.
VII.B. ZamawiaJClcy ocenia , czy udost'i!pniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci zawodowe, pozwalajct
na wykazanie przez wykonawc'i! spelniania warunk6w udzialu w post'i!powaniu.
VIII. spos6s PRZYGOTOWANIA I ZLOZENIA OFERTY.
V1I1.1 .Oferta powinna bye sPorzCldzona na . Formularzu otertowym " Iwz6r - zalE/cznik Nr 1 do zaproszenia/,
podpisana przez osob~/y uprawnione do wyst'i!powania w imieniu Wykonawcy i opatrzona piecz~ciCl
Wykonawcy.

V11 1.2.Do oferty naleiy zalqczye nast~pujClce dokumenty:
1) Formularz . Doswiadczen ie Wykonawcy· lwz6r- zatClcznik Nr 2 do zaproszenial i dowody potwierdzajClce,
te usluga zostala wykonana naleiycie. Dowody potwierdzajqce naletyte wykonanie uslugi muszCl si~
odnosie do uslugi projektowej wyszczeg61nionej w formularzu . Doswiadczenie Wykonawcy· .
2) Formularz .Wykaz os6b· Iwz6r - zal~cznik Nr 3 do zaproszeniaf
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V1I1.3.W loku oceny ofert
oferty.

Zamawiaj~cy

mole

l~dac

od Wykonawc6w

wyjasnier'l

dotycz~cyc h

tresci zloionej

IX. TERMIN I MIEJSCE ZLOZENIA OFERTY. TERM IN OTWARCIA OFERT.
I X. 1 .0fert~ naleiy zloiyc do 15 marca 2018 r. do godz. 11 0 0 - za posred nictwem poczty/kuriera lub osobiscie
na adres: U rz~d Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09 -130 Baboszewo lub osobiscie w KANCELARI I
OGOLNEJ Urzedu Gminy 8aboszewo w zamk n i~tej kopercie z napisem:

IX.2.Wykonawca sklada oferte w zamknietej kopercie lub innym opakowaniu w spos6b zapewniajqcy
nieujawnienie treSci oferty do chwili jej otwarcia. Zamknieta koperta lub inne opakowanie musi zawierac
oznaczenie:
Oferta zlozona w postQPowan lu 0 udzielenie zam6wienia publiczn ego na wykonan/e uslug
projektowych dla potrzeb reallzacji zadafl inwestycyjnych Gminy Baboszewo w 2018 roku,
zadanie 1° - ~onan ie dokumenlacji projektowej zadania inweslycyjnego Gminy Baboszewo
pn. oPrzebudowa mostu na drodze gminnej Nr 300125W w miejscowo~ci C~iny Wojskie
zadanie 2°- ~onanie dokumentacji projektowe; oSwietlenia ulicznego LED z linia eleklroenergetycznll kablOwll
w miejscowo~ci Sokolniki Nowe.
zadanie 3° -wykonanie dokumenlacji protek1owej uproszczonej dla nowych punkt6w o~wietlen la drogowego w miejs~cI
Sokolniki Nowe zgodnie z warunkami przy1qczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA OPERATOR SA.

~z n a cze nie sprawy: OAiZP.271 .2.5.2018. Nie otwierac przed uptywem terminu otwarcia ofert.

niepotrzebne skreSJiC.

IX.3.Wykonawca mOie, przed upfywem terminu do skladania ofert, zmienic lub wycofac oferte
IX.4.0ferty zloione po termi nie nie zostanq rozpatrzone.
Osoba uprawniona do porozumiewania sie z Wykonawcami - Pan Zbigniew Sulil'lski, tel. (23) 66 11 091 wew.
e-mail: zp@gminababoszewo.pl-wgodzinach od 7"JIJ do 15"JIJ
IX.5.0twarcie zloionych ofert nastqpi w dniu 15 marca 2018 r. godz. 11°5 w pok. Nr 7 Urzedu Gminy
Baboszewo.
X. INNE INFORMACJE.
X.1. Zaproszenie do zlozenia oferty w postepowaniu 0 udzielenia zam6wienia publicznego zamieszczono na
stronie internetowej Zamawiaj~cego lNWW.bip.gminababoszewo.pl oraz na tablicy ogloszel'l Urzedu Gminy
Baboszewo w dniu 07 marca 2018 r.
X.2. Ogloszenie 0 wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy zamiesci nas stronie internetowej
www.bip.gminababoszewo.ploraz na tablicy ogloszel'l Urzedu Gmi ny Baboszewo.

Zalaczniki:
1. Formularz oferty- wz6r zal. nr 1
2. Formularz . Doswiadczenie Wykonawcy' - wz6r zal~cznj k nr 2.1.(zad.1); 2.2. (zad.2): 2.3. (zad.3)
3. Formularz .wykaz os6b' - wz6r zal<\czniki nr 3.1 (zad .1), 3.2. (zad.2), 3.3. (zad .3) .
4. Wzory um6w:
4.1.zadanie 1 - wykonanie dokumenlacji projeklowej zadania inwestycyjnego Gminy Baboszewo
pn .•Przebudowa moslu na drodze gminnej Nr 300125W w miejscowosci Cywiny Wojskie
4.2.zadanie 2 -wykonanie dokumenlacji projektowej oswietlenia ulicznego LEO z lini<\ elektroenergetyczn<\ kablow<\
w miejscowosci Sokolniki Nowe.
4.3.zadanie 3 - wykonanie dokumentacji projeklowej uproszczonej dla nowych punkl6w oswietlenia drogowego w
miejscowosci Sokolniki Nowe zgodnie z warunkami przyt<\czenia do sied eleklroenergetycznej ENERGA
OPERATOR SA.
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