
GMINA BABOSZEWO 
09.130 Baboszewo, ul. Warszawska 9A 

Regon 130378054 
NIP 5671790440 

OAiZP.271.2.12.2018 

Baboszewo, dnia 26 czerwca 2018 r. 

ZAPROSZENIE DO ZlOZENIA OFERTY 
w postpowaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego 0 wartosci szacunkowej ponizej 30 000 euro 
(z wylqczeniem stosowania przepis6w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych na 
podstawie art. 4 pkl8 ustawy Pzp Dz.U. 2017, poz.1579, ze zm.) 

Oznaczenie sprawy: OAiZP.271 .2.9.2018 
Nazwa zam6wienia: " Opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Baboszewo na lata 
2018·2022. " 

I.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJJ\CEGO: 
1.Gmina Baboszewo 
09·130 Baboszewo, (pOw. ploriski , woj. mazowieckie) 
REGON 130378054; NIP 567-179-04-40 
tel. 23/6611091, fax. 23/6611071 , 
e·maili: zp@gminababoszewo. pl ; urzad@gminababoszewo.pl 
adres strony internetowej:www.bip.gminababoszewo.pl , 
2.Godziny urz~dowania: poniedzialek , wtorek, "roda, piqtek od 730 do 1S3O ,czwartek od godz. 730do 17 00 

II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA: 
1.Przedmiotem zam6wienia jest opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Baboszewo na lata 
2018·2022, zgodnie z Ustawq z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami (Dz.U. 
2017, poz. 2187). 
Opracowanie winno uwzg lE;dniac wskazania zawarte w poradniku metodycznym dla opracowania 
Gminnego programu opieki nad zabytkami wydanym przez Krajowy Osrodek Badari i Dokumentacji 
Zabytk6w, a w szczeg6lnosci : 
1 )podstawy prawne opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami; 
2)uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce; 
3)strategiczne cele polityki paristwa w zakresie ochrony zabytk6w i opieki nad zabytkami; 
4)relacje gminnego programu opieki nad zabytkami z dokumentami wykonanymi na poziomie wojew6dztwa 
i powiatu, sp6jnego z Krajowym programem ochrony i opieki nad zabytkami; 
5)uwarunkowania zewnE;trzne i wewnE;trzne ochrony dziedzictwa kulturowego (relacje gminnego programu 
opieki nad zabytkami z dokumentami wykonanymi na poziomie gminy • ana liza dokument6w 
programowych gminy); 
6)charakterystykE; zasob6w i analiza stanu dziedzictwa i krajobrazu ku lturowego gminy, tj . kr6tki zarys 
historii obszaru gminy, krajobraz kulturowy, zabytki nieruchome, zabytki ruchome, zabytki archeologiczne, 
zabytki w zbiorach muzealnych i innych, dziedzictwo niematerialne; zabytki objE;te prawnymi formami 
ochrony, zabytki w gminnej ewidencji zabytk6w, zabytki 0 najwyzszym znaczen iu dla gminy pozostajqcymi 
w zakresie zadari gminy; 
7)ocenE; stanu dziedzictwa kulturowego gminy, analiza szans i zagrozeri ; 
8)zalozenia programowe (priorytety programu opieki, kierunki dzialari programu opieki , zadan ia programu 
opieki) instrumenty realizacji programu opieki nad zabytkami ; 
9)zasady oceny realizacji programu opieki nad zabytkami , zr6dla finansowania programu opieki nad 
zabytkami , rea lizacjE; i finansowanie przez gminE; zadari z zakresu ochrony zabytk6w. 



2.Wykonawca zobowiqzany jest w szczeg61nosci do: 

1 )wykonania przedmiotu umowy w spos6b zgodny z obowiqzujqcymi przepisami prawa. 
Jeteli w trakcie trwania umowy zmieniq s i~ akty prawne - zam6wienie winno bye wykonane 
zgodnie z przepisami obowiqzujqcymi w dniu przekazania Zamawiajqcemu Gminnego Programu 
Opieki nad Zabytkami; 

2)wykonania wszelkich opracowari niezb~dnych dla osiqgni~cia kompletnosci przedmiotu umowy, 
3)weryfikacji listy obiekt6w obj~tych gminnq ewidencjq zabytk6w w zakresie zgodnosci z Rejestrem 
Zabytk6w Nieruchomych Wojew6dztwa Mazowieckiego i listq zabytk6w wpisanych do Wojew6dzkiej 
Ewidencji Zabytk6w; 
4)weryfikacji zabytk6w uj~tych w dotychczasowej ewidencji, w przypadku stwierdzenia, te stan zachowania 
obiekt6w ulegl zmianie na kartach zabytk6w nalety jq uaktualnie lub uzupelnit fotografi~ zabytk6w; 
5)konsultacji z przedstawicielem Zamawiajqcego (osobq uprawnionq do kontakt6w wymienionq w § 7 
niniejszej umowy), na katdym etapie opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami. 
6)uzgodnienia tresci opracowanego Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Baboszewo na lata 
2018-2022 oraz uzyskania pozytywnej pisemnej opin ii Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w w 
Warszawie; 
7)uzupelniania brakujqcych dokument6w i uwzg l~dnianie wszelkich uwag stwierdzonych w trakcie 
opiniowan ia Programu przez Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w w Warszawie; 
8) sporzqdzenie stosownego projektu uchwaly wraz z uzasadnieniem dla Rady Gminy Baboszewo, 
w sprawie przyj~cia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Baboszewo na lata 20 18-2022; 
9) zaprezentowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Baboszewo na lata 2018- 2022 
oraz projektu uchwaly podczas posiedzenia Komisji Rady Gminy Baboszewo w terminie uzgodnionym 
z Zamawiajqcym. 
1 O)przedlotenia Zamawiajqcemu Gminnego celem Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Baboszewo 
w ilosci: wersja papierowa - 2 egzemplarze, edytowalna wersja elektroniczna wraz z nieedytowalnq wersjq 
elektronicznq - 2 szt Iplyta CD, DVDI oraz zaktualizowanej Gminnej Ewidencji Zabytk6w - w ilosci: wersja 
papierowa - 2 egzemplarze, edytowalna wersja elektroniczna wraz z nieedytowalnq wersjq elektron icznq -
2 szt Iplyta CD, DVDI 

III. TERMIN REALlZACJI ZAMOWIENIA: 
1.Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 31 sierpnia 2018 r. 

2.Jako termin wykonania przedmiotu umowy b~dz ie uznany dzieri , w kt6rym Wykonawca zloty 
w siedzibie Zamawiajqcego kompletny Gminny Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Baboszewo na 
lata 2018-2022, z pozytywnq pisemnq opiniq Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w w Warszawie; 

IV. WARUNKI UDZIALU W POSTEiPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH 

SPELNIENIA. 

1.0 udzielenie zam6wienia mogq ubiegae si~ Wykonawcy, kt6rzy spelniajq warunki udzialu 
w post~powaniu , dotyczqce zdolnosci zawodowych tj . posiadajq doswiadczenie w zakresie obj~tym 
zam6wieniem, 

2.Wykonawca spelni warunek dotyczqcy zdolnosci zawodowej, 0 kt6rym mowa w pkt V11.1. jeteli wykate, 
ie w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert wykonal naletycie co najmniej 
jednq uslug~ polegajqcq na sporzqdzen iu Programu Opieki nad Zabytkami i przedloty dowody 
potwierdzajqce, ie usluga zostala wykonana naletycie. 

V. INFORMACJA 0 DOKUMENTACH, JAKIE MAJI\ DOSTARCZYC WYKONAWCY: 

1.00 oferty (wz6r zal. nr 1) naleiy zalqczye 

1 )aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 0 dzialalnosci gospodarczej , 
jeteli odr~bne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wczesniej nit 6 miesi~cy 
przed uplywem term inu do skladan ia ofert, lub wskazanie adresu www. z kt6rego Zamawiajqcy mote 
samodzielnie po brae aktualny wpis. 
2)pelnomocnictwo dla osoby podpisujqcej ofertE: (jesli umocowanie nie wynika z KRS bqdz dokumentu 
r6wnorzE:dnego ), 



VI. SPOSOB PRZYGOTOWANIA I ZLOZENIA OFERTY. 

1.Oferta powinna bye sporzqdzona na "Formularzu olertowym" - wz6r zal. Nr 1 zalqcznik do niniejszego 
zapytania, podpisana przez osobE;/y uprawnione do wystE;powania w imieniu Wykonawcy i opatrzona 
piecZE;Ciq Wykonawcy. 
2.0IertE; nalezy zlozye za posrednictwem poczty Ikuriera w zamkniE;tej kopercie z napisem: 
"Oferta na opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Baboszewo na lata 2018-2022, 

3.Miejsce i termin skladania olert: 

1)miejsce skladania olert: Urzqd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, 
Kancelaria Og6lna, 

2)termin skladania olert: do dnia 03 lipca 201 8 r., do godz. 10:00 

4.Miejsce i termin otwarcia olert: 

1 )miejsce otwarcia olert: Urzqd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, pok. nr 
7 Sala Posiedzeri 

2)termin otwarcia olert: w dniu 03 lipca 2018r. 0 godz. 10:05 

5. Termin zwiqzania olertq: 30 dni od ostatecznego terminu skladania olerl. 

VII. KRYTERIUM OCENY OFERTY - najnizsza cena. 

VIII. WZOR UMOWY 
Wz6r umowy w sprawie zam6wienia publicznego stanowi zalqcznik nr 2 do zaproszenia. 

IX. INFORMACJE 0 SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIt:; ZAMAWIAJJ\CEGO Z WYKONAWCAMI 

1)W PostE;powaniu komunikacja miE;dzy Zamawiajqcym a Wykonawcami odbywa siE; zgodnie z wyborem 
zamawiajqcego za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 
- Prawo pocztowe (Oz. U. 2017 r. poz. 1481), osobiscie, za posrednictwem poslarica, laksu lub przy uzyciu 
srodkow komunikacji elektroniczneJ w rozumieniu ustawy z dnia18 lipca 2002 r. 0 swiadczeniu uslug drogq 
elektronicznq (Oz. U. 2017 r. poz.1219). 

2)Jezeli Zamawiajqcy lub Wykonawca przekazujq oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inlormacje 
za posrednictwem laksu lub przy uzyciu srodk6w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 
lipca 2002 r. 0 swiadczeniu uslug drogq elektronicznq, kazda ze stron na zqdanie drugiej strony 
niezwlocznie potwierdza lakt ich otrzymania. 

3)Osobami uprawnionymi do porozumiewania siE; z Wykonawcami Sq: 

- w zakresie merytorycznym dotyczqcym przedmiotu zam6wienia Pani Jolanta Pajqk: 

e-mail :oswiata@gminababoszewo.pl lubpajak@gminababoszewo.pl 

numer laxu: 236611071 ; 

- w zakresie procedury Pan Zbigniew Suliriski 

- e-mail zp@gminababoszewo.pl 

- numer laxu: 236611071 

Zamawiajqcy nie dopuszcza porozumiewania siE; z Wykonawcami za posrednictwem telelonu. 

Zalaczniki : 
Zal. nr 1 
Zal. nr 2 
Zal. nr 3 
Zal. nr 4 

- Formularz oferty, 
- Wz6r umowy, 

- Informacja RODO 
- Zarzqdzenie Nr 76/2017 W6jta Gminy Baboszewo z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie przyj~cia 
Gminnej Ewidencji Zabytk6w Gminy Baboszewo. 
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