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Baboszewo, dnia 20 lutego 2019 r. 

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY 

w post~powaniu 0 udzielenie zamowienia publiczncgo 0 wartosci szacunkowej poni:i:cj 30 000 euro 

I. OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU PUBLICZNYM zamieszczono: 
- na stronie internetowej Zamawiaj~cego - www.bip.gminababoszewo.pl 
data zamieszczenia: 20.02.2019 r. 
- na tablicy ogloszen Urzt(du G01iny 13abo~zewo, data zamieszczenia: 20.02.2019 r. 

II.NAZW A I ADRES ZAMA WIAJI\CEGO: Gmina Baboszewo , ul. Warszawska 9A, 
09-130 Baboszewo, woj . mazowieckie, tel. 23 661 1091 , 6611092, 6611082, faks 23 6611071. 

III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA: 

I. Przedmiotem zamowienia jest dostawa i montaz urz~dzenia zabawowego na plac zabaw Przedszkola 
w Baboszewie (wg rys . pogl~dowego nr I) 

2. Opis przeclmiotu zam6wieniu: 

Konstrukcja urz~c1zenia zabawowcgo c1rewniana ze stalowymi elementami. Orewno 
sosnowe lub swierkowe klejone wzdluznic wie lowarstwowo, osadzone w betonowych fundamentach 
na glt(bokose podan~ przez proclucenta urz~dzenia i mocowane za pomoc~ kotew stalowych 
ocynkowanych. Konstrukcje metal owe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo. 
WykOIlczenia z tworzyw, drewna lub plyt HOPE. Metalowe elementy wykOllczeniowe ze stali 
nierdzewnej lub zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo. 
Slizgi w calosci wykonane z polietylenu. L~czniki , tby, sruby i nakrytki pochowane lub powlekane 
plastikiem. Sprzyt zabawowy powinien posiadac co najmniej 3 letni okres gwarancji, powinien bye 
wykonany z bezpiecznych i trwalych materialow, powinien bye zgodny z PN-EN 1176-2009. 

3. Warunki realizacji dostawy i 1110ntazu l1rz~dzenia: 
I) Wykonawca ma obowi~zek przewidziec wszystkie okolicznosci, ktore mog~ wplywae na ceny 
c10stawy i montaZu urz~dzenia stanowi'l.cego przedmiot zamowienia, 
2) Wykonawca jest oclpowiedzialny za najwyzsz'l. jakose dostarczonego urzqdzenia 
i wykonywanych robot montazowych oraz zgoclnose wykonania z obowi'l.zuj'l.cymi normami. 
3) Urz'l.c1zenie oraz materialy , z ktorych jest wykonany musz'l. posiaclae certyfikaty, atesty oraz 
deklaracje zgoclnosci z obowi'l.zuj'l.cymi normami. 

IV. W ARUNKI UDZIALU W POSTE;POW ANIU 
Oferty moze zIoZyc Wykonawca, ktory posiada wiedzy i doswiadczenie w dostawie i montazu 
urz~dzell zabawowych. 



OIlis SIlosobu dokonania oceny spe!niania tego warunku: 
Wykonawca spelnia warunek posiadania ,,'iedzy i doswiadczenia, jezeli wykaze, ze w okresie 
ostatnieh trzeeh lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest 
kr6tszy - w tym okresie, wykonal co najmnicj jcdn't dostaw« urz'tdzeil placu zabaw (z montazem) 
o wartosci 30 000 PLN brutto. 

Dowodami s't referencje, b'tdz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt6rego dostawy 

byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny 0 obiektywnYl11 charakterze Wykonawea nie jest 
w stanie uzyskac tyeh dokument6w - oswiadczenie wykonawcy. 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA 
Przedmiot zam6wienia nalezy wykonac w tenl1inie do dnia 15 kwietnia 2019 1'. 

VI. INFORMACJA 0 DOKUMENTACH, JAKIE MAJl\ DOSTARCZYC WYKONA WCY 

Do ofeliy nalezy zal'tczyc naste;:puj'tce dokul11enty: 

1) Wylmz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed uplywel11 terl11inu skladania 
ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest kr6tszy - w tyl11 okresie, wraz z podaniem ieh 
rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz z zal'tczeniem dowod6w (referencji lub 
poswiadczell) dotycz'tcych wykazanych dostaw, okreslaj'tcych, czy dostawy zostaly wykonane 
w spos6b nalezyty. 
2) Kart~ katalogow't Ul'z'tdzenia zabawowegoz certyfikatel11 zgodnosci, ze wyr6b spelnia 
wymagania bezpieczellstwa zawarte w nOl'l,lis PN-EN 1176-2009. 

VII. SPOSOB PRZYGOTOWANIA I ZLOZENIA OFERTY 
I.Oferta powirllla bye sporz'tdzona na "Fonnularzu ofertoWYl11" stanowi'tcym zal'tcznik do niniejszego 
zapytania, podpisana przez osob~/y uprawnione do wyst~powania w imieniu Wykonawcy i opatrzona 
piecz~ci't Wykonawcy. 
2.0fert~ nalezy zlozye za posrednictwem poczty Ikuriera na adres: Urz'td Gl11iny Baboszewo, 
ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo lub osobiscie w KANCELARII OGOLNEJ Urz~du Gl11iny 
Baboszewo (pok. nr 4) w zal11kni~tej kopercie z napisel11 "Oferta na dostaw~ i l110ntaz urz'tdzenia 
zabawowego na plac zabaw Przedszkola w Baboszewie". 

VIII. KRYTERIUM OCENY OFERT 

Zamawiaj'tcy wybierze ofert~ Wykonawcy, kt6ra b~dzie zawierala najnizsz't cen« brutto oraz spelniala 
wszystkie wymagania okreslone przez Zal11awiaj'tcego w zapytaniu ofertowym. 

IX. WARUNKI PLATNOSCI 
1) Za wykonanie przedl11iotu zam6wienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w ciflgu 14 dni od 
otrzymania faktury i protokolu bezusterkowego odbioru dostarczonego i zamontowanego urz'tdzenia. 
2) Zamawiaj'tcy nie udziela zaliczek na wykonanie zam6wienia. 

X. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
1) Termin skladania ofert: 4 marea 2019 1'. godzina 13:00, 

2) Termin i miejsce publiczncgo otwarcia ofcr!: 4 marea 20191'. godz. 13,05, miejsee Urz'td 
Gminy Baboszewo, 09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9 A, pok. Nr 7 



Zataczniki: 
1) zat. nr 1 - formularz oferty 
2) zat. nr 2 - formularz "Wykaz dostaw" 
3) zat. nr 3 - wz6r umowy 
4) zat. nr 4 - informacja RODO 
5) zat. nr 5 - rysunek poglijdowy urzijdzenia na plac zabaw 


