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Zapl'oszenic do zlo:leuin ofcJ'ty cCllowcj 
w post£Powaniu 0 udzielcnie zam6wicnia publiczncgo 0 wartosei szacunkowcj 

ponizej 30000 euro na uslug\! obslugi Urz\!du Gminy w Baboszcwie 
oraz jednostek obslugiwanyeh przcz Urzlld Gminy Baboszewo w zakresie bhp i ppoz 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowi en publicznych 
(t.j. Dz.U. 20 15, pOZ. 2164 z pMn. zm.), Zamawiaj'lcy - Urz'ld Gminy Baboszewo, 
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo zaprasza do zlozenia oferly cenowej w ww. post~powanill. 

I. Opis pl'Zcdmiotu zamowicni!l: 

Przedl11iotel11 zal110wienia jest llsluga obsiligi Urz~dll Gl11iny Baboszewo i jednoslek obsillgiwanych 
przez Urz'ld Gminy Baboszewo w zakresie bhp i ppoz. Szczegolowy opis przedl11iotu zal110wienia 
zawiera Zal'lcznik nr I do zaproszenia . 

Nazwa i kody Wspolnego Siownika Zamowicn (CPV): 

80550000-4 - uslugi szkolenia >II dziedzinie bezpieczellslwa 

80562000-1 - IIslugi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy 

U. Tennin rcnlizacji zamowicniu : 
od dnia podpisan ia umowy do 3 1.12.2020 rokll, z zas lrzezeniem, ie: 

a) szkolenia z zak.resu bhp i ppoz zostan'l przeprowadzone w terminie 3 dni od dnia zgloszenia 
przez Zal11awiaj'lcego, 
b) wymagane instrukcje, dokumenty Wykonawca sporz'ldzi w terminach wynikaj 'lcych z odr~bnych 
przepisow lub w terl11inie 14 dni od wezwania przez Zal11awiaj'lcego, 
c) pozostale zadania sluzby bhp w terminach zgodnych z obowi'lzuj'lcymi przepisami . 

III. Kryterium wyboru najkorzystniejszcj ofel·ty jest najnizsza cena. 

IV. Micjscc i tcrmin zlo:lcnia oferty: 
a) formularz oferty cenowej (Zal'lczni k Nr 3) 

b) aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 0 dzialalnosc i 
gospodarczej, wystawiony nie wczeSlliej ni z 6 mies i~cy przed uplywem terminll skjada nia 
otert (kopia p05wiadczona za zgodnosc z oryginalem), 

c) oswiadczenie 0 posiadanill wiedzy i lImi ejfi!tnosci do wykonania zamowienia 

d) ewentualne pelnomocnictwa, jezeli z()stal y lIdzielone 

nalezy zloZyc w siedzibie Zal11awiaj'lcego: Urzlld Gminy w Baboszcwie, ul. Warszawska 9A, 
09 - 130 Baboszewo, pokoj nr 4, w terminie do dnia 21 marea 2019 r., do godziny 12:00 



w kopel'cie zaadl'esowanej do Zamawiaj'l.cego z napisem: "Oferta na uslug~ obslugi Urz~du 
Gminy w Baboszewie oraz jednostek obslugiwanych przez Urzl/d Gminy Baboszewo 
w zakresie bhp i ppoz". 

V. Wszelkie zapytania zwi'l.zane z opisem pl'zedmiotu zam6wienia nalezy kierowac na ad res e-mail: 
juchner@gminababoszewo.pl 

Zalqczniki: 
I. Opis przedmiolu zamowienia - Zalqcznik nl' I 
2. Wzor umowy - Zalqcznik Nr 2 
3. FOl'mularz oferty cenowej - Zalqcznik M' 3 


