
GMINA BABOSZEWO 
09-130 Baboszewo, til. Warszawska 9A 

Hegon130378054 

OAiZP.27.fl!f~.~OW0440 
Baboszewo, dnia 10 kwietnia 2018 r. 

ZAPROSZENIE DO Z.J:..OZENIA OFERTY 
w post~powaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego 0 wartosci szacunkowej ponizej 30 000 euro 
(z wyla"czeniem stosowania przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych na 
podstawie art. 4 pkt 8 u.Pzp Dz.U. 2017, poz.1579, ze zm.) 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJA,CEGO. 

Gmina Baboszewo 
ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo, woj. mazowieckie 
NIP 567 179 04 40, 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. 

11.1.Przedmiotem zamowienia jest wykonanie uslug projektowych dla potrzeb realizacji zadan 
inwestycyjnych Gminy Baboszewo - cz~si: II. 

11.2. Nazwa i numer kodu okreslonego we Wspolnym Siowniku Zamowien: 

, 71320000-71 U;lugi iniynier~jne w zakresie".rojektowania ] 

11.3. Przedmiot zamowienia obejmuje: 

11.3.1. Zadanie 1 - wykonanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego Gminy Baboszewo 
pn. "Przebudowa mostu na drodze gminnej Nr 300125W w miejscowosci Cywiny Wojskie". 

1 )Zakres opracowania: 
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego wraz 
z odcinkiem drogi gminnej nr 300125W w miejscowosci Cywiny Wojskie. 

2)Opis stanu istniejqcego: 
Most zlokalizowany jest na drodze Gminnej Nr 300125W w miejscowosci Cywiny-Wojskie na rzece 
Dobrzyca. 

3)Parametry obiektu mostowego: 
DlugoS6 calkowita: 8 m 
Szerokosc calkowita obiektu: 10 m. 
Schemat statyczny obiektu i rozpiEltosci teoretyczne przElsel: sklepiony 
Liczba przElsel: 1 
Liczba podpor: 2 
Material konstrukcji dzwigarow: beton zbrojony 
Rodzaj konstrukcji pomostu: sklepienie 
Material konstrukcji pomostu: beton zbrojony 
Rodzaj nawierzchni jezdni: beton asfaltowy 
Szerokosc jezdni na mosci: 4 m 
System odwodnienia: powierzchniowe 

4)Parametry drogi: 
Droga relacji Cywiny Wojskie - Bozewo Nr 300125W i Mystkowo- Cywiny Wojskie 
Nr 300124W. 
Dlugosc calkowita drogi: 5,659 km. 
Klasa drogi: D 
Kategoria drogi: Gminna 
Kategoria ruchu: Kr 1-2 
PrEldkosc Projektowa: 40 km/h 
Szerokosc istnieja"cej nawierzchni asfaltowej: 5 m 
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5)Zakres prac projektowych: 

projekt nowego obiektu mostowego 

projekt drogi gminnej 0 dlugosci 0,150 km. 

6)Obiekt mostowy nalezy zaprojektowac zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadac 
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. 

7)projekt drogi nalezy wykonac zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich 
usytuowanie. 

Zalaczniki: 
1. Zdj'lcia mostu w Cywinach Wojskich - stan istniejqcy (4 sz!.) 
2. Mapa poglqdowa lokalizacji mostu. 

11.3.2. Zadanie 2 - wykonanie dokumentacji projektowej o5wietlenia ulicznego LED z lini,! 
elektroenergetyczn,! kablow'! w miejscowosci Sokolniki Nowe. 

1) Zakres opracowania: 
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla odcinka drogi powiatowej Nr 3021W relacji Plonsk - Raciqz, 
dzialka ewid. nr 133 polozona w obr'lbie ewidencyjnym Sokolniki, diu go sci 828 m, ad dzialki 103/7 w 
miejscowosci Sokolniki do granicy gminy Baboszewo, po kt6rej znajduje si'l ciqg pieszo jezdny. 

2)Opis stanu istniej,!cego: 
Projektowane oswietlenie jest kontynuacjq zaprojektowanego w 2016 roku oswietlenia ulicznego w miejscowosci 
Sokolniki Nowe. Dotychczas zaprojektowano 806 m oswietlenia na 23 slupach typu ANTARAS P60 8, z 
wysi'lgnikami OC S/1/1 ,5/5. Oprawy oswietlenia zewn'ltrznego typu NEOLED Z(99W). 

3) Parametry o5wietlenia: 
Zasilenie z zaprojektowanego w 2016 roku zlqcza kablowo-pomiarowego + SOK na dzialce nr 133, przy granicy 
dz. nr 97/4 i 98/11. 
Dlugosc linii elektroenergetycznej kablowej - ok. 828 m 
Slupy oswietleniowe uliczne a wys. 8 m okrqgle na fundamentach, a parametrach r6wnowaznych do 
zaprojektowanego oswietlenia, 
Oprawy uliczne LED a mocy rownowaznej do zaprojektowanego oswietlenia, na wysokosci montazu nie mniej 
niz 9,40 m 
Zalaczniki: 

1. Mapa poglqdowa z zaznaczonym odcinkiem projektowanej linii elektroenergetycznej kablowej. 

11.3.1. Zadanie 3 - wykonanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego Gminy Baboszewo 
pn. "Budowa targowiska gminnego w Baboszewie". 
1 )Zakres opracowania: 
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy targowiska gminnego. 
Lokalizacja: Baboszewo, ul. Odrodzenia, dziaika ewid. 279/6 i 279/7. 

2) Opis stanu istniej,!cego: 
Teren dzialki nieutwardzony, studnia kanalizacji sanitarnej na dziaice brak przyiqcza wodociqgowego. 
Dzialka posiada jeden zjazd do dragi publicznej (droga powiatowa). 

3)Zakres opracowania: 
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej targowiska gminnego w Baboszewie, w tym 
w szczegolnosci: 
1) zagospodarowania terenu w tym: utwardzenia i ogrodzenia terenu, 
2) instalacji oswietlenia zewn'ltrznego, 
3) kanalizacji deszczowej i przyiqcza wodociqgowego. 
4) projekt drugiego zjazdu do drogi powiatowej. 
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3) Wymiary dzialki: 
Powierzchnia caikowita dziaiek: 0,943 [ara] 
wtym: 
-powierzchnia caikowita dziaiki 279/6: 0,70 lara] 
-powierzchnia caikowita dziaiki 279/7: 0,243 [ara] 

Zalaczniki: 
1. Wyrys z mapy ewidencyjnej, 
2. Inwentaryzacja geodezyjna, 
3. Mapa poglqdowa. 

11.4. Obowi~zki Wykonawcy zostaly okreslone we wzorach um6w: w zal~czniku nr 4.1. (zadanie 1), 
nr 4.2.(zadanie 2 zam6wienia), nr 4.3. (zadanie 3). 

III. OFERTY CZE;SCIOWE 

111.1. Zamawiajqcy dopuszcza mozliwosc skiadania olert cZElsciowych na poszczeg61ne zadania: 

1 )zadanie 1 - wykonanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego Gminy Baboszewo 
pn. "Przebudowa mostu na drodze gminnej Nr 300125W w miejscowosci Cywiny Wojskie, 

2)zadanie 2 - wykonanie dokumentacji projektowej oswietlenia ulicznego LED z linia 
elektroenergetycznll kablowll w miejscowosci Sokolniki Nowe. 

3) zadanie 3 - wykonanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego Gminy Baboszewo 
pn. "Budowa targowiska gminnego w Baboszewie". 

111.2. Wykonawca moze zlozyc olertEi na jedn~ dwie lub wszystkie cZEisci zam6wienia. 

IV. TERM IN REALlZACJI ZAMOWIENIA 

1V.1. Przedmiot zam6wienia nalezy zrealizowac w terminie: 

1V.1.1. W zakresie projektowym: 

1 )zadanie 1 - wykonanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego Gminy Baboszewo 
pn. "Przebudowa mostu na drodze gminnej Nr 300125W w miejscowosci Cywiny Wojskie. 
do 31 stycznia 2019 r. 
Jako term in wykonania dokumentacji projektowej okreslonej dla zadania 1 bEidzie uznany dzieli,. 
w kt6rym Wykonawca zlozy w imieniu Zamawiajqcego wniosek 0 pozwolenie na budowEi wraz 
z kompletnq dokumentacjq projektowq przebudowy mostu na drodze gminnej Nr 300125W 
w miejscowosci Cywiny Wojskie. 

2)zadanie 2 - wykonanie dokumentacji projektowej oswietlenia ulicznego LED z linia elektroenergetycznq 
kablowq w miejscowosci Sokolniki Nowe - do 180 dni od podpisania umow'l 
Jako term in wykonania dokumentacji projektowej okreslonej dla zadania 2 bEldzie uznany dzieli, 
w kt6rym Wykonawca zlozy w imieniu Zamawiajqcego wniosek 0 zamiarze wykonania rob6t 
budowlanych wraz z uproszczonq dla nowych punkt6w oswietlenia drogowego w soiectwie Sokolniki 
Nowe 

2)zadanie 3 - wykonanie dokumentacji projektowej targowiska gminnego w Baboszewie - do 180 dni 
od podpisania umow'l 
Jako term in wykonania dokumentacji projektowej okreslonej dla zadania 3 bEidzie uznany dzieli, 
w kt6rym Wykonawca zlozy w imieniu Zamawiajqcego wniosek 0 pozwolenie na budowEi targowiska 
gminnego w Baboszewie. 

IV.1.2.w zakresie peinienia nadzoru autorskiego: 

1) Wykonawca zobowiqzany jest pelnic nadz6r autorski nad sporzqdzonq dokumentacjq projektowq do 
uplywu okresu rElkojmi za wady dziela, tj. 36 miesiEicy liczqc od dnia podpisania protokolu odbioru 
przedm iotu zam6wienia. 

V. WARUNKI PI:.ATNOSCI. 

V.i. Za wykonanie przedmiotu zam6wienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w ciqgu 14 dni od dnia 
dorEiczenia Zamawiajqcemu prawidlowo wystawionej laktury. 

3 



W przypadku, gdy Wykonawca skiada olert€1 na wi€1cej niz jed no zadanie, wynagrodzenie b€1dzie realizowane 
w terminie odpowiadajqcym temu zadaniu, zgodnie z postanowieniami umowy zawieranej odr€1bnie na kazde 
zadanie. 

V.2. Faktur€1 nalezy wystawie dla: 
Nabywca: Gmina Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, NIP 567-17-90-440 
Odbiorca: Urzqd Gminy Baboszewo, 09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9A. 

VI. KRYTERIA OCENY OFERT. 

VI.1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej olerty jest najnizsza cena. 
V1.2. Wykonawca okresli cen€1 olerty, ktora stanowie b€1dzie wynagrodzenie ryczaltowe za realizacj€1 przedmiotu 

zamowienia, podajqc jq w zapisie liczbowym i siownie z dokiadnosciq do grosza (do dwoch miejsc po 
przecinku). 

V1.3. Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszystkie koszty zwiqzane z realizacjq przedmiotu zamowienia, w tym 
ryzyko i odpowiedzialnose Wykonawcy z tytuiu oszacowania wszelkich kosztow zwiqzanych z realizacjq 
przedmiotu umowy, a takze oddziaiywania innych czynnikow majqcych lub mogqcych miee wpiyw na koszty. 

VI.4. Wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie zamowienia obejmuje rowniez: 
1 )wszelkie koszty przygotowania i realizacji przedmiotu zamowienia w sposob zgodny z obowiqzujqcymi 
przepisami prawa, normami, zapisami umowy, 
2) wszelkie koszty uzyskania warunkow technicznych, uzgodnien, opinii niezb€1dnych do poniesienia przez 
Wykonawc€1 w celu realizacji przedmiotu zamowienia, 
3)wynagrodzenie z tytuiu przeniesienia autorskich praw majqtkowych, 
4) wynagrodzenie z tytuiu peinienia obowiqzkow w zakresie nadzoru autorskiego. 

V1.5. Niedoszacowanie, pomini€1cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze bye podstawq do 
zqdania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego. 

VII. WARUNKI UDZIALU W POSTE;POWANIU 

V11.1. 0 udzielenie zamowienia mogq ubiegae si€1 Wykonawcy, ktorzy speiniajq warunki udziaiu w post€1Powaniu, 
dotyczqce zdolnosci zawodowych: 

1) dysponujq osobq!osobami do realizacji zamowienia publicznego, odpowiedzialnq/ odpowiedzialnymi za 
swiadczenie usiug projektowych, 

2) posiadajq doswiadczenie w zakresie projektowania obj'1tego zamowieniem, 

Vl1.2.Wykonawca speini warunek dotyczqcy zdolnosci zawodowej, 0 ktorym mowa w pkt V11.1. jezeli: 

1) skladajgc olerte . na zadanie 1 wykaze, ze: 

a)dysponuje co najmniej jednq osobq do realizacji zamowienia publicznego, odpowiedzialnqza 
swiadczenie usiug projektowych i posiadajqcq uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej 
drogowej bez ograniczen uprawniajq do projektowania obiektow budowlanych, takich jak mosty i 
przepusty, (Iub odpowiadajqce im rownowazne uprawnienia budowlane, ktore zostaiy wydane na 
podstawie wczesniej obowiqzujqcych przepisow), oraz ma status czlonkowski w okreslonej organizacji, 
od ktorego uzaleznione jest prawo do swiadczenia uslug projektowych w kraju, w ktoryrn Wykonawca ma 
siedzib€1lub miejsce zamieszkania (dla wykonawcow majqcych siedzib€1lub miejsce zamieszkania na 
terenie Polski przynaleznose do Polskiej Izby Inzynierow Budowniclwa). 
b)w okresie ostatnich trzech lat przed upiywem terminu skladania olert wykonai nalezycie co najmniej 
jednq usiug€1 polegajqcq na sporzqdzeniu dokumentacji projektowej na budow€1lub przebudow€1 mostu, 
przepustu lub rownowaznego obiektu drogowego i przediozy dowody potwierdzajqce, ze usiuga zostaia 
wykonana nalezycie. 

2) skladajac olerte na zadanie 2 wykaze, ze : 

a)dysponuje co najmniej jednq osobq do realizacji zamowienia publicznego, odpowiedzialnq za 
swiadczenie uslug projeklowych i posiadajqcq uprawnienia budowlane w zakresie projektowania sieci 
i instalacji elektrycznych - obejmujqcych instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie 
energetyczne, stacje i urzqdzenia elektroenergetyczne, lub dysponuje osobq posiadajqcq odpowiednie 
uprawnienia budowlane, 0 ktorych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, posiadajqcq 
kwalilikacje zawodowe ktore zostaiy uznane na zasadach okreslonych w przepisach odr€1bnych. 
b)w okresie ostatnich trzech lat przed upiywem terrninu skladania olert wykona! nalezycie co najmniej 
jednq us!ug€1 polegajqce na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy oswietlenia 
ulicznego/drogowego 0 diugosci nie rnniejszej jak 800 m i przed!ozy dowody potwierdzajqce, ze usiuga 
zostaia wykonana nalezycie. 
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2) skfadajac olerte na zadanie 3 wykaze, ze : 

a)dysponuje co najmniej jednq osobq do realizacji zam6wienia publicznego, odpowiedzialnq za 
swiadczenie usfug projektowych i posiadajqcq uprawnienia og6lnobudowlane, lub dysponuje osobq 
posiadajqcq odpowiednie uprawnienia budowlane, 0 kt6rych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r, 
Prawo budowlane, posiadajqcq kwalilikacje zawodowe kt6re zostafy uznane na zasadach okreslonych 
w przepisach odre,bnych, 
b)w okresie ostatnich trzech lat przed upfywem terminu skfadania olert wykonaf nalezycie co najmniej 
jednq usfuge, polegajqce na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy targowiska lub innego 
utwardzonego i ogrodzonego placu wyposazonego w instalacje, wodociqgowq, kanalizacyjnq i oswietlenia 
zewne,trznego oraz przediozy dowody potwierdzajqce, ze usiuga zostaia wykonana nalezycie, 

V11.3, Wykonawca skfadajqcy olerte, na wie,cej niz jedno zadanie speini warunek dotyczqcy 
zdolnosci zawodowych, jezeli: 
1) dysponuje osobqlosobami posiadajqcqlposiadajqcymi iqcznie uprawnienia 
budowlane poszczeg61nych specjalnosci projektowych, jezeli osoba/osoby posiadajq wymagane 
uprawnienia budowlane i doswiadczenie okreslone w pkt V11.2, ppkt 1 , lub/i ppkt 2, lubl i ppkt.3 
2) w okresie ostatnich trzech lat przed upiywem terminu skfadania olert wykonai nalezycie co najmniej 
jednq usiuge, polegajqcq na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie odpowiadajqcym 
poszczeg61nym zadaniom, na kt6re Wykonawca skfada olerte, i przediozy dowody potwierdzajqce, 
ze usiugi zostaiy wykonana nalezycie, 

VilA Wykonawca moze w celu potwierdzenia speiniania warunk6w udziaiu w poste,powaniu, w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do caiego zam6wienia, lub jego cze,sci, polega6 na zdolnosciach 
zawodowych innych podmiot6w, niezaleznie od charakteru prawn ego iqczqcych go z nim stosunk6w 
prawnych, 

V11.5, Wykonawca, kt6ry polega na zdolnosciach zawodowych innych padmiot6w, musi udowodni6 
Zamawiajqcemu, ze realizujqc zam6wienie, be,dzie dysponowai niezbe,dnymi zasobami tych podmiot6w, w 
szczeg61nosci przedstawiajqc zobowiqzanie tych podmiot6w do addania mu do dyspozycji niezbe,dnych 
zasob6w na patrzeby realizacji zam6wienia, 

V11.6, Zamawiajqcy ocenia, czy udoste,pniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci zawodowe, pozwalajq 
na wykazanie przez wykonawce, spefniania warunk6w udziafu w poste,powaniu, 

VIII. SPOSOB PRZYGOTOWANIA I ZlOZENIA OFERTY. 
Vll1.1,Olerta powinna by6 sporzqdzona na "Formularzu olertowym" Iwz6r - zalE/cznik Nr 1 do zaproszenia!, 

podpisana przez osob<Ol/y uprawnione do wyst<Olpowania w imieniu Wykonawcy i opatrzona piecze,ciq 
Wykanawcy, 

VII1.2,Oo olerty nalezy zaiqczy6 naste,pujqce dokumenty: 
1) Formularz "Doswiadczenie Wykonawcy" Iwz6r- zaiqcznik Nr 2,1 (zad, 1); 2,2,(zad,2); 2,3 (zad,3) do 

zaproszenial i dowody potwierdzajqce, ze usiuga zostaia wykonana nalezycie, Dowody potwierdzajqce 
nalezyte wykonanie usiugi mUSZq sie, odnosi6 do usiugi projektowej wyszczeg61nionej w lormularzu 
"Doswiadczenie Wykonawcy", 

2) Formularz "Wykaz os6b" Iwz6r - zaiqcznik Nr 3,1 (zsad, 1); 3,2 (zad,2); 3,3,(zad,3) do zaproszenia, 

VII1.3W toku aceny alert Zamawiajqcy moze zqda6 od Wykonawc6w wyjasnien dotyczqcych tresci ziozonej 
olerty, 

IX. TERMIN I MIEJSCE ZlOZENIA OFERTY, TERM IN OTWARCIA OFERT. 

IX,1 ,Olerte, nalezy ziozy6 do 17 kwietnia 2018 r. do gadz. 11 00 - za posrednictwem poczty/kuriera lub 
osobiscie na adres: Urzqd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo lub osobiscie w 
KANCELARIIOGOLNEJ Urze,du Gminy Baboszewo w zamknie,tej kopercie z napisem: 

IX,2Wykonawca skiada olerte, w zamknie,tej kopercie lub innym opakowaniu w spos6b zapewniajqcy 
nieujawnienie tresci olerty do chwili jej otwarcia, Zamknie,ta koperta lub inne apakowanie musi zawiera6 
oznaczenie: 
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Oferta zlozona w Postflpowaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego na wykonanie uslug 
projektowych dla potrzeb reaJizacji zadafJ inwestycyjnych Gminy Baboszewo w 2018 roku, 

zadanie 1 * - wykonanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego Gminy Baboszewo 
pn. "Przebudowa mostu na drodze gminnej Nr 300125W w miejscowosci Cywiny Wojskie 

zadanie 2*- wykonanie dokumentacji projektowej o5wietlenia ulicznego LED z linia elektroenergetycznq kablowq 
w miejscowosci Sokolniki Nowe, 

zadanie 3* - wykonanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego Gminy Baboszewo 
pn. "Budowa targowiska gminnego w Baboszewie", 

Oznaczenie sprawy: OAiZP.271.2.8.2018. Nie otwierac przed uplywem terminu otwarcia ofert. 

niepotrzebne skresli6. 

IX.3.wykonawca moze, przed uplywem terminu do skladania ofert, zmienic lub wycofac ofertE1 

IXA.Oferty zlozone po terminie nie zostanq rozpatrzone. 
Osoba uprawniona do porozumiewania sill z Wykonawcami - Pan Zbigniew Sulinski, tel. (23) 66 11 091 wew. 
e-mail: zp@gminababoszewo.pl-w godzinach od 730 do 1530 

IX.5.0twarcie zrozonych ofert nastqpi w dniu 17 kwietnia 2018 r. godz. 11 05 w pok. Nr 7 UrzE1du Gminy 
Baboszewo. 

X. INNE INFORMACJE. 
X.1. Zaproszenie do zlozenia oferty w postepowaniu 0 udzielenia zam6wienia publicznego zamieszczono na 

stronie internetowej Zamawiajqcego www.bip.gminababoszewo.pl oraz na tablicy ogloszen Urz'ldu Gminy 
Baboszewo w dniu 09 kwietnia 2018 r. 

X.2. Ogloszenie 0 wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy zamiesci nas stronie internetowej 
www.bip.gminababoszewo.pl oraz na tablicy ogloszen Urz'ldu Gminy Baboszewo. 

Zafaczniki: 

1. Formularz oferty- wzor zal. nr 1 
2. Formularz .. Doswiadczenie Wykonawcy" - wzor zalqcznik nr 2.1.(zad.1): 2.2. (zad.2), 2.3. (zad.2) 
3. Formularz .. wykaz osob" - wzor zalqczniki nr 3.1 (zad.1), 3.2. (zad.2). 3.3.(zad.3) 
4. Wzory umow: 

4.1.zadanie 1 - wykonanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego Gminy Baboszewo 
pn ... Przebudowa mostu na drodze gminnej Nr 300125W w miejscowosci Cywiny Wojskie 

4.2.zadanie 2 - wykonanie dokumentacji projektowej oswietlenia ulicznego LED z liniq elektroenergetycznq kablowq 
w miejscowosci Sokolniki Nowe. 

4.3.zadanie 3 - wykonanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego Gminy Baboszewo 
pn ... Budowa targowiska gminnego w Baboszewie". 
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