
G'11NA BABOSZEWO 
I' \ W'lrszawska 9A 

09-) 30 B"hos'/'cwo, lI. ' 54 
Rcgon 1303780 
NIP 567 1790440 Baboszewo, dnia 20 maja 2019 r. 

ZP.27 1.2.9.20 19 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Gmina Baboszewo (zwana dalej "ZamawiajlJcym") zaprasza Wykonawc6w do 
zlozenia oferty na realizacjc; zadania pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrob6w 
zawierajlJcych azbest z terenu Gminy Baboszewo - IV etap". 

1. NAZWA I AD RES ZAMA WIAJI\CEGO 

Gmina Baboszewo 
ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo, woj. mazowieckie 
NIP 5671790440, REGON 130378054 
tel. (23) 66 II 091 , fax (23) 66 II 07 1 
e-mail: zp(Ql.gminababoszewo.pl; urzad({u.gminababoszewo.pl 

www.ugbaboszewo.bip.org. pl; www.gminababoszewo.p l 

3. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA 
Zapytanie ofertowe w postpowaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego 0 wartosci szacunkowej 
ponizej 30000 euro (z wyli)czeniem stosowania przepis6w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zam6wiell publi cznych na podstawie art. 4 pkl 8 u.Pzp Oz.U. 2018, poz .1986, ze zm.) 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA. 
1. Przedmiotem zam6wienia jest ustuga usuwania unieszkodliwiania wyrob6w zawieraji)cych 

azbest z terenu gminy Baboszewo - IV elap. 
2. Zak res prac obejmuje: 

I) demontaz material6w zawierajqcych azbest (plyty faliste i plaskie) z obiekt6w budowlanych 
wykazanyc h w zalqczniku ill' 1 znajdujqcych s i~ na terenie gminy Baboszewo, pakowanie, 
zwazenie, zaladunek, transport odpadu z l11iejsca zbi6rki do l11iejsca unieszkodliwienia, 
rozladunek i unieszkodli wienie odpad6w zgodnie Z obowiqzuj i)cymi przepisal11i oraz 
prowadzenie ilosciowej i jakosciowej ewidencji odpad6w zgodnie z obowiqzujqcymi 
przepisal11i , z zastosowaniel11 wzor6w dokument6w okreslonych Rozporzqdzeniel11 Ministra 
Srodowiska z dn ia 25 kwietnia 20 19 r. w sprawie wzor6w dokul11ent6w stosowanych na 
potrzebyewidencj i odpad6w(Oz. U. z2019 r. , poz. 819) - 3 posesje, 

2) pakowanie, zwazenie odpad6w, zalad unek wczesl1l eJ zdel11ontowanych wyrob6w 
zawierajqcych azbesl (plyty fal isle i plaskie), transport Z miej sc zbi6rki wykazanych w 
zalqczniku ill' I do miejsca unieszkod li wienia, rozladunek i unieszkodl iwienie odpad6w 
zgodnie z obowiqzuj qcymi przepisami oraz prowadzenie ilosciowej i jakosciowej ewidencji 
odpad6w zgodnie z obowiqzujqcYl11i przepisal11i , z zastosowaniem wzor6w dokument6w 
okreSlonych Rozporzqdzeniel11 MinislI'a Srodowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie 
wzor6w dokul11ent6w stosowanych na potrzeby ewidencji odpad6w (Oz. U. z 2019 r. , poz. 
819) - 16 posesji. 

3. Szacunkowe ilosc i utylizowanego azbestu : 
I) szacunkowa il osc wyrob6w zawierajqcyc h azbest planowanych do demontazu 

i unieszkodli wienia: 10,20 Mg 
2) szacu nkowa ilosc wyrob6w zawierajqcych azbest planowanych do odbioru 

i llnieszkodliwienia (bez del11 ontazu): 58,35 Mg 
00 kalkulacji szacunkowej ilosci wyrob6w zawierajqcych azbest przyj ~to nast~pujqce wartosci: 
ilosc utylizowanego azbestll (zdj ~tego/do zdj ~cia) okreslona na podstawie zlozonych w 20 18 
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roku wnioskow 0 udzial w programie li kwidacji wyrobow zawierajqcych azbest, sredniq wagy 
1 m2 odpadu podlegajqcemu unieszkod li wien iu - 15,00 kg. 

3) Zamawiajqcy zastrzega, i.e wskazane ilosc i wyrobow zawierajqcych azbest mogq ulec 
zwi ykszeniu lub zmniejszeniu (roznice wynikle po ostatecznym zwazeniu, nieprzewidziane 
rezygnacje). W takim przypadku wykonawcy nie bydq przystugiwaly zadne roszczenia 
odszkodowawcze z tylulu wykonania uslugi 0 wielkosci mniejszej niz okreSlono w 
szacunkowych ilosciach wyrobow zawieraj qcych azbest do demontazu/odbioru 
i unieszkodli wienia. 

4 . Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamowienia stanowie bydzie iloczyn 
faktycznej ilosc i masy wyrobow zawieraj qcych azbest oraz cen jednostkowych netto uj ytych w 
ofercie Wykonawcy powiykszone 0 obowiqzuj qcq stawky podatku V AT. 

5. Wykonawca 2Obowi!)zany jest do : 
I) sporzqdzenia i przekazania Zamawiajqcemu w terminie do 10 dni roboczych od dnia 

podpisania umowy harmonogramu realizacji prac objytych przedmiotem zamowienia - wg 
wzoru stanowiqcego zalqczn ik nr 2 do zaproszenia. Usta lone w harmonogramie terminy 
demontazu i odbioru wyrobow zawierajqcych azbest oraz odbioru juz zdemontowanych 
wyrobow zawierajqcych azbest mUSZq bye uzgodnione z wlascicielami nieruchomosci i 
pozwalajqce Wykonawcy na zreali zowanie zamowienia w terminie do 30 wrzesnia 2019 r. 

2) nadzorowania przez osoby odpowiedzialne za orga11lzacJy wykonywanych uslug 
i zabezpieczenia miej sc pracy, 

3) uporz!)dkowanie terenu po zakonczeniu wykonania uslugi oraz ewentualnq wyplaty 
odszkodowat\ 
z tytulu zni szczel\ powstalych w wyniku realizacji przedmiotu zamowienia. Wykonawca 
ponosi pelnq odpowiedzialnose odszkodowawczq wobec wlascicieli nieruchomosci objytych 
przedmiotem zamowieni a oraz osob trzecich za szkody spowodowane swoill1 dzialaniem lub 
niedopatrzeniem zwiqzanYIl1 z realizacjq przedmiotu zamowienia, 

4) wa7.enie zdemontowanych i odbieranych odpadow zawieraj ,!cych azbest musi odbywae siy 
w obecnosci przedstawiciela Zall1awiajqcego i wlasciciela nieruchomosci , po uprzednim 
zawiadomieniu Zall1awiaj qcego i wlasciciela nierucholl1osc i 0 dniu odbioru. Zawiadoll1ienia 
nalezy dokonae na co najmniej jeden dzien wczeSniej przed wyznaczonYIl1 terminem 
odbioru. 
Wykonawca dokona wazenia przy uzyciu wlasnych legalizowanych urzqdzel\. Z tej czynnosci 
sporzqdzi protokol podpisany przez przedstawiciela Zamawiajqcego, wlasciciela 
nierucholl1osci oraz Wykonawcy zawierajqcy co najmniej nastypujqce informacje: imiy 
i nazwisko wlasciciela nieruchomosci od ktorego odbierane Sq odpady zawierajqce azbest, 
adres ni erucholl1osci wraz z numerell1 dzialki z ktorej nastypuje odbior odpadow, daty 
odbioru, ilose odebranych odpadow w Mg z dokladnosciq do 3 miejsc po przecinku oraz 
potwierdzenie prawidlowego wykonania uslugi. 

5) Wykonawca po zakOI\czeniu prac demontazowych zlozy pisemne oswiadczenie 0 wykonaniu 
przedll1iotu umowy zgodnie z obowiqzujqcYll1i przepisami dotyczqcymi usuwama 
i unieszkodli wiania wyrobow zawieraj qcych azbest. 

6) Wykonawca przekaze Zamawiajqcell1u karty przekazan ia odpadow na skladowisko, 
posiadajqce zezwo len ie na unieszkodli wienie odpadow zawierajqcych azbest. Karty 
przekazania odpadow mUSZq bye sporzqd 2One oddzielnie dla kazdego wlasciciela 
nierucholl1osci wg w20ru zawartego w Rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 12 
grudnia 2014 r. w sprawie wzorow dokument6w stosowanych na potrzeby ewidencji 
odpadow (Oz. U z 20 14 r. poz. 1973) oraz dokument wagowy ze skladowiska potwierdzajqcy 
ilose odebranych z terenu gmi ny Baboszewo wyrobow zawierajqcych azbest. 

6. Wykonawca wyko na uslugi zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie przepisaml, 
w szczegolnosc i: 

1 )Ustawq z dnia 14 grud nia 20 12 r. 0 odpadach (Oz. U. 201 9 poz. 70 1 ze zm. ); 
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2)Ustawq z dnia 27 kwietn ia 200 1 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2018 poz.779, ze 
zm.) ; 
3)Ustawq z dn ia 19 czerwca 1997 I'. 0 zakazie stosowania wyrobow zawierajqcych azbest 
(Dz.U.20 17 poz. 21 19); 
4)Rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 I'. W sprawie 
zasad bezpiecze11stwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobow 
zawierajqcych azbest oraz programu szkolen ia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich 
wyrobow (Dz.U. z 2005 1'. , Nr 2 16, poz. 1824, ze zm.); 
5)Rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2004 
I'. W sprawie sposobow i warunkow bezpieczeIlstwa uzytkowania i usuwania wyrobow 
zawierajqcych azbest (Dz.U. z 2004 1'. , Nr 71, poz. 649, ze zm. ); 
6)Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorow 
dokul11entow stosowanych na potrzeby ewidencj i odpadow (Dz.U. 2019 r. poz. 819); 
7)Rozporz:,)dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 20 10 r. w sprawie wYl11agaIl w 
zakresie wykorzystywania wyrobow zawierajqcych azbest oraz wykorzystania i oczyszczania 
instalacji i urzqdze11, w ktorych byly i s:') wykorzystywane wyroby zawierajqce azbest (Dz.U. 
z 20 11 Nr 8, pOZ. 31, ze zm.), 
8)Ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowalne (Dz.U. 2018 r. poz. 1202, ze zm.), 
9)Rozporzqdzenie Mi nistra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 1'. w sprawie informacji 
dotyczqcej bezpieczel1stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeIlstwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003 1'. , Nr 120, poz. 1126, ze zm.), 
10)Ustaw:') z dnia 19 sierpnia 20 11 I'. 0 przewozie towarow niebezpiecznych (Dz.U. 2019, 
poz. 382, ze zm.) 

7. Przedmiot zamowienia fi nansowany bydzie z dotacji przyznanej przez Wojewodzki Fundusz 
Ochrony Srodowiska i Gospodark i Wodnej w Warszawie oraz ze srodkow Gl11 iny Baboszewo. 

8. Miejsce rea lizacji zamowien ia: Gmina Baboszewo, pow. plol1ski , woj. mazowieckie, 
miej scowosci Babos7.ewo, Brzescie, Cieszkowo Ko lonia, Cieszkowo Stare, Dramin, Galomin, 
Goszczyce Srednie, Kowale, Krosci n, Kruszewie, Polesie, Sarbiewo, Sokolniki Nowe, Wola 
Folwark . 

9. Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert czysc iowych. 
10. Wedlug wspolnego Siownika Zam6wicn (CPV) 

90650000-8 Uslugi usuwania azbestu 
905 12000-9 Uslugi transportu odpadow 
45262669-5 Usuwanie azbestu 

5, TERMINREALlZACJI PRZEDMIOTU ZAM6WIENIA 
Przedmiot zamowienia nalezy wykonac w terminie do 30 wrzesnia 2019 r. 

6, W ARUNKI UDZIALU W POSTI!;POW ANIU, 
1. 0 udzielenia zamowienia mogq ubiegac siy Wykonawcy, ktorzy spelniajq warunki dotyczqce: 

1) posiadania uprawnicn do wylwnywania okreslonej dzialalnosei lub ezynnosei, jezeli 
przepisy prawa nakladajlj obow illzek ieh posiadania, 
ORis SRosobu dokonania oceny sRelniania tego warunku: 
Zamawiajqcy uzna warunek za spelniony, jezeli Wykonawca wykaze ze posiada aktualnq 
decyzjy wlasciwego organu admi nistracyjnego udzielajqcq zezwolenia na transport odpadow 
zawierajqcych azbest, wydanq zgodnie z aktualn ie obowiqzujqcymi przepisami ustawy 0 

odpadach oraz umowy z zarzqdzajqcym skladowiskiem lub inny dokument zezwalajqcy 
Wykonawcy na un ieszkodliwienie odpadow zawierajqcych azbest. 

2) posiadania wiedzy i doswiadezenia, 
ORis SRosobu dokonania oceny sRelniania tego warunku: 
Wykonawca zobowiqzany jest wykazac, ze w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem 
terl11inu skladania ofert, a jezeli okres dzialalnosci jest krotszy w tym okresie, wykonal 
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w spos6b nalezyty co najmnieJ jednf) (I) uslugy polegajf)ce na demontazu z obiekt6w 
budowlanych wyro b6w zawierajl)cych azbest wraz z ich unieszkodliwieniem w ilosci 
minimum 10 Mg lub co naj mniej jednq ( I ) uslugq po legajf)cf) ma unieszkodliwiania azbestu 
w ilosc i minimum 50 Mg. 

3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia. 
ORis SRosobu dokonania oceny sRelniania tego warunku: 
Zamawiaj f)cy uzna warunek za spelniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje co 
najmmeJ trzema (3) osobami posiadajqcymi odpowiednie szkolenie w zakresie 
bezp ieczellstwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwan iu wyrob6w zawierajqcych 
azbest zgodnie z aktualnie obowiqzujqcym rozporzqdzeniem Minish'a Gospodarki i pracy 
przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrob6w zawierajqcych azbest oraz programu szkolenia w 
zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrob6w. 

2. W toku dokonywania oceny zlozonych ofert Zamawiajqcy moze zl)dae od Wykonawc6w 
wyjasni eI1 dotyczqcych tresci zlozonych ofer!. 
3. Zamawiajqcy poprawi w teksc ie oferty oczywiste omylki pisarsk ie i rachunkowe 
(z uwzglydnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) w obliczeniu ceny. 
4 . Zamawiajqcy udzie li zamowlenia Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiolll okreSlonYlll w zaproszemu do zlozenia oferty zostala oceniona j ako 
naj korzystni ej sza. 
5. ln formacjy 0 wyborze oferty Zamawiajqcy zamleSC I na stronie internetowej 
www.bip.gminababoszewo.pl oraz na tab licy ogloszeI1 Urzydu Gminy Baboszewo. 

7. KRYTERIUM OCENY OFERT 
l )Kryterium wyboru najkorzystniej szej oferty j est cena przedmiotu zam6wienia - 100% 
2)Opis przyznawania punktacji oferty: 
Oferta z najnizszq cenq otrzYllla maksymalna ilosc 100 punkt6w. Oferty nastypne bydq oceniane 
na zasadzie proporcj i w stosunku do oferty najtaJlszej wg. wzoru 
e = Ie m; ,,/ e b, .. ,j x 100 

gdzie: 
e - li czba pllnkt6w za ceny ofeltow~ 
em;" - najni zsza cena ofeltowa sposr6d ofelt badanych 
e bad - cena ofelty badanej 

Uzyskana z wyliczen ia il osc punkt6w zostanie ostatecznie ustalona z dokladnoSc iq do drugiego miejsca 
po przecinku z zachowaniem zasady zaokrqglell matelllatycznych . 

3)Wykonawca okresli ceny oferty, kt6ra stanowie bydzie wynagrodzenie ryczaltowe za 
reali zacjy przedmiotu zam6wienia, podajqc jq w zapisie li czbowym i slownie z dokladnoscil) do 
grosza (do dw6ch miej sc po przecinku). 
4)Wynagrod zenie ryczaltowe obejmuje wszystkie koszty zwiqzane z realizacjl) przedmiotu 
za1ll6wienia, w tym ryzyko i odpowiedzialnose Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich 
koszt6w zwiqzanych z real izacjq przedllliotu umowy, a tahe oddzialywania innych czynnik6w 
majqcych lub mogf)cych miee wplyw na koszty. 
5)N iedoszacowanie, pominiycie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze 
bye podstawf) do zqdania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego. 

8. SPOSOB PRZYGOTOW ANJA OFERTY. 
1. Ofe rta wraz z zalqczn ikami powinna bye sporzqdzona w jyzyku polskim oraz podpisana przez 

osoby/y uprawnione do wystypowania w imieniu Wykonawcy i opatrzona pieczycil) 
Wykonawcy. 

2 . Do oferty nalezy za lqczye dokumenty wyszczeg61nione w pkt 9 oraz pelnomocnictwo do 
podpisania ofe rty w przypadku sk ladania oferty przez pelnomocni ka. 
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9. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJ!\ DOSTARCZYC 
WYKONA WCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA W ARUNKOW UDZIALU 
W POSTF;POWOW ANIU. 

Wykonawca zobowi~zany jest zalqczy6 do oferty nastc;: pujqce dokumenty: 
I) aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 0 dzialalnosci 
gospodarczej, jezeli odrybne przepi sy wymagajq wpisu do rej estru lub ewidencji , wystawione 
nie wczesniej niz 6 miesiycy przed uplywel11 terminu do skladania ofert, 
2)aktualn,,! decyzjy wlasciwego organu administracyjnego udzielajqc,,! zezwolenia na transport 
odpad6w zawierajqcych azbest, wydana zgodnie z aktualnie obowiqzujqcYl11i przepisal11i 
ustawy 0 odpadach. 
3)umowy z zarzqdzajqcYI11 skladowiski em lub inny dokument zezwalajqcy Wykonawcy na 
unieszkod liwienie odpad6w zawierajqcych azbest. 
4)wykaz wykonanych uslug w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrob6w zawierajqcych 
azbest, w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres 
dzialalnosc i jest kr6tszy w tym okresie wraz z podaniem dat wykonania i podmiot6w na rzecz 
kt6rych dostawy zostaly wykonane oraz zalaczeniem dowod6w, czy zostaly wykonane lub slj 
wykonywane nalezycie (wz6r zal. nr 3). 
Z tresci poswiadczen ia ma wynika6, ze Wykonawca nalezycie zreali zowal co najl11niej 
jednq uslugi polegajqce na demontaiu z obiektow budowlanych i unieszkodliwieniu 
wyrobOw zawierajqcych azbest w ilosciach nie mniejszych jak 10 Mg lub co najmniej 
jednq uslug~ polegajqcq na unieszkodliwianiu wyrobow zawierajqcych azbest w ilosci co 
najmniej 50 Mg, podajqc nazwy, ad res i numer telefonu odbiorcy. 
5)oswiadczenie, :ie osoby. kt6re byd,,! uczestniczy6 w wykonywaniu zam6wienia posiadajlj 
wymagane uprawnienia tj . posiadajqcymi odpowiednie szkolenie w zakresie bezpieczenstwa 
i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrob6w zawierajqcych azbest zgodnie 
z aktualnie obowiqzujqcymi przepisal11 i (wz6r zal. Nr 4). 
6)wykaz os6b, kt6re bydlj uczestniczy6 w wy konaniu zam6wienia (wz6r zal. nr 5). 

10. TERMIN SKLADANIA OFERT 

1. Oferty naleiy zloiyc do 28 maja 2019 roku do godz. II 00: 

• za posrednictwem poczty/przesylki kuri erskiej na adres: Urzljd Gminy Baboszewo, 
ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo, 

• lub osobiscie w Kancelarii Og61nej Urzydu Gminy Baboszewo, 
w zamkniytej kopercie z nap isel11: "Oferta w postypowaniu 0 udzielenie zamowlenia 
publicznego na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobow zawierajqcych azbest z terenu 
Gminy Baboszewo - IV etap; nie otwierllC przed dniem 28 maja 2019 r . godz. 11.05" 

2. Oferty zlozone po wyznaczonym terminie nie zostanlj rozpatrzone. ° zachowaniu terminu 
zlozenia oferty decyduj e data wplywu oferty do Urzydu Gminy Baboszewo. Oferta otrzymana po 
uplywie terminu skladania ofert zostanie zwr6cona Wykonawcy i nie bydzie podlegala ocenie. 
Wykonawca moze zlozy6 tylko jednlj oferty. 

3. Otwarcie zlozonych ofert nast,,!pi w siedzibie Zamawiaj ,,!cego w dniu 28 maja 2019 roku 
o godz. 11 os pok. Nr 7 

10. W ARUNKI ZMIANY UMOWY 
1. Dopuszczalne slj nastypujljce przypadki i warunki zl11iany umowy: 

I) Zmiana postanowiell zawartej umowy dot. przedluzenia terminu rea lizacj i uslug, bc;:dzie 
1110zliwa tylko w szczeg61nie uzasadnionych przypadkach, nie wynikaj ,,!cych z winy Stron, 
w szczeg61nosc i w przypadku: 

a) bardzo trudn ych warunk6w atmosferycznych, uni emozli wiaj~cych Wykonawcy 
prowadzenie prac zwi ~zanych z demontazem azbestu z obiekt6w, 
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b) dzialania s il y wyzszej (np. pozaL dzialania sily przyrody, zamieszki, str~k i , akty terroru 
itp .) maj~cej bezposredni wplyw na terminowosc wykonywania uslugi, 

c) na skutek dzialania osob trzecich lub organow wladzy publicznej , ktore spowodujq 
przerwanie lub czasowe zawieszenie reali zacji zamowienia, 

d) wyst~p i eni a okol icznosci, ktorych Strony nie byly w stanie przewidziec, pomimo 
zachowania nalezytej starannosc i, 

2) Termin reali zacji uslug moze zostac przedluzony stosownie do okresu zaistnialego op6Znienia 
w sytuacjach opisanych powyzej lub odpowiednio do konsekwencji zmiany zalozet1 lub 
warunkow reali zacji zamowienia, niezaleznej od Stron . 

3. Zmiana faktycznej ilosci masy wyrobow zawieraj~cych azbest oraz zmiana zakresu przedmiotu 
zamowienia nie wymagajq aneksu do umowy. 

4. Zmiany umowy wymagaj~ formy pisemnej , pod rygorem niewaznosc i. 

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 20 16 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi~zku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogolne rozporzqdzenie 0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 .05 .2016, str. I), dalej 
"RODO", informujy, ze: 
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Baboszewo 
- inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawi aj~cego/ jest Pan Andrzej Rybus -
Tolloczko, dzialajqcy na podstawie Umowy Nr 117/2018 z dnia 07 czerwca 20 18 r. zawartej z 
Gmin~ Baboszewo. 
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane byd~ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
zwiqzanym z postypowaniem 0 udzielen ie zamowienia publicznego prowadzonym w trybie 
Wytycznych kwalifikowalnosci- zapytanie ofertowe w procedury na podstawie punktu 6.5 .2; 
- odbiorcami danych osobowych Wykonawcy bydl) osoby lub podmioty, ktorym udostypniona 
zostanie dokumentacja postypowania w oparciu 0 13 i 14 ustawy z dnia 06 wrzesnia 2001 r 0 

dostypie do informacj i pub li cznej (Oz. U. z 20 18 r. poz.1330, ze zm.) 
- dane osobowe Wykonawcy bydq przechowywane, przez okres 2 lat od dnia zakot1czenia 
postypowania 0 udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy; 
- obowiqzek podania przez Wykonawcy danych osobowych bezposrednio PanilPana dotyczl)cych 
jest wymogiem zwiqzanym z udzialem w postypowani u 0 udzielenie zamowienia publicznego 0 

wartosci ponizej 30 000 euro bez ktorego nie mozna udzielic zamowienia w przypadku wyboru 
najkorzystniejszej oferty.; 
- w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie bydl) podejmowane w sposob 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 ROOO; 

Wykonawca posiada: 
o na podstawie art. 15 ROOO prawo dostypu do danych osobowych Pani/Pana dotyczl)cych; 

na podstawie art. 16 ROOO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 
o na podstawie art. 18 ROOO prawo zqdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, 0 ktorych mowa wart. 18 ust. 2 RODO; 
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzydu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, 
o przetwarzani e danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza przepisy ROOO; 

nie przysluguje Wykonawcy: 
w zwil)zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e ROOO prawo do usuni ycia danych osobowych; 

o prawo do przenoszenia danych osobowych, 0 ktorym mowa w art. 20 ROOO; 
o na podstawie art. 2 1 ROOO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz 
podstawq prawnq przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. I lit. c ROOO. 
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12. INNE INFORMACJE 

l.Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej: www.bip.gminababoszewo.pl i tablicy 
ogloszell Urzydu Gminy Baboszewo w dniu 20 maja 2019 r. 

2. Zapytanie ofertowe moze zostae zmienione przed uplywem terminu skladania ofert 
przewidzianym w zapytanill ofertowym. Zamawiaj~cy przedluza termin skladania ofert 0 czas 
niezbydny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeteli jest to konieczne z llwagi na zakres 
wprowadzonych zmian. 

3. Trese pyt3l1 dotycz~cych zapytania ofertowego wraz z wyjasnieniami zamawiaj~cego 
publikowana bydzie na stronie Zamawiajqcego www.bip.gminababoszewo.pl 

4.0 soby uprawnione do porozllll1iewania siy z Wykonawcall1i w sprawie zall16wienia: 
• w sprawach zawi~zanych z przedmiotem zam6wienia - Pan Marcin Tomczewski, e-mail: 

in frastrllktura(al,gm inababoszewo .pl; faks 23 6611071 
• w sprawach zwi~zanych z procedur~ dot. lldzie lenia zam6wienia publi cznego, Pan Zbigniew 

Sulinski e-mail: zp@Qminababoszewo.pl. 
oraz Pani Marzanna Jllchner e-mai l juchner@gminababoszewo.p l. 

5. Zamawiaj~cy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postypowania bez podania przyczyn 

Zal"cznil<i: 
1. Forll1lllarz oferty (wz6r - zaL nr I) 
2. Wykaz obiekt6w budowlanych wraz z informacj~ 0 ilosci utyli zowanego azbestu (zal. Ill' 2) 
3. Wykaz wykonanych uslug (wz6r zal. nr 3) 
4. Oswiadczeniu 0 posiadaniu wYll1aganych uprawnien ( wz6r zat. nr 4) 
5. Wykaz os6b (wz6r zat. nr 5) 
6. Wz6r umowy (zal. nr 6) 
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