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Baboszewo, dnia 24 maja 20 19 r. 

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY 

w Postfpowaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego 0 wartosci szacunkowej ponizej 30 000 euro 

I. OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU PUBLICZNYM zamieszczono: 
- na stronie internetowej Zamawiaj<\.cego - www.bip.gminababoszewo.pl 
data zamieszczenia: 24.05.2019 1". 

II. NAZWA I ADRES ZAMA WIAJACEGO: 

Gmina Baboszewo 
ul. Warszawska 9A, 09-1 30 Baboszewo, woj . mazowieckie 
NIP 567-1 79-04-40 REG ON 130378054 
tel. (23) 66 1 109 1, (23) 661 1092, (23) 661 10 82,fax (23) 66 1 1071. 

Ill. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA: 

I. Przedmiotem zam6wienia jest dostawa ok. 2900 dm' gazu skroplonego LPG do cel6w opalowych, 
tj. ogrzewania swietlic wiejskich w Woli Folwark i Drami nie, z tego : 

1) ok. 2100 dm' do swietli cy wiej skiej w Woli Fo lwark (poj. zbiornika 2700 dm'); 
2) ok. 800 dm' do swietl icy wiejskiej w Dral11inie (poj. zbiornika 2700 dm3

) . 

2. Dostarczony gaz l11usi spelniae wYl11agania jakosciowe okreslone w Rozporz<\.dzeniu Ministra 
Energii z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wymagan jakosciowych dla gazu skroplonego (LPG) 
(Dz.U. z 2016 r. , poz. 540). 
3. Jakose dostarczonego gazu LPG winna bye potwierdzona swiadectwem jakosci dla dowodu 
wydania. 
4. Zamawiaj<\.cy wymaga, aby dostarczony gaz LPG spelnia! parametry dla okresu zi mowego, 
tj . temperatur~ - (minus) 5° C, w ktorej wzg l~dna pr~znose par w gazie LPG jest nie mniejsza niz 150 
kPa (obowi<\.zuj<\.cej od I.XI[ do 3 I. II I.) 
5. Realizacja dostawy prowadzona b~dzie zgodnie z obwi<\.zuj <\.cy mi przepisami oraz nale:i:yt<\. 
starannosci<\. w jej wykonywaniu, bezpieczenstwem, dobr<\.jakosci<\. i w!asciw<\. organi zacj<\.. 

IV. W ARUNKJ UDZIALU W POST~POW ANIU 

I. W post~powaniu 0 udzielenie zal110wienia publicznego na dostaw~ gazu LPG mog<\. wzi<\.e udzia! 
Wykonawcy, ktorzy spetniaj <\. nast~plU<\.ce warunki : 

1) posiadaj<\. aktualn<\. koncesj~ Prezesa Urz~du Regulacj i Energetyk i na obrot paliwami 
cieklymi ; 

2) dysponuj<\. min. jedn<\. autocystern<\. z cyfrowym dystrybutorem gwarantuj <\.cym dokladnose 
spustu gazu skroplonego LPG i aktualn<\. lega lizacj<\. Panstwowego Urz~du Miar. 
2. W toku dokonywania oceny z!ozonych ofert Zamawiaj<\.cy moze z<\.dae od Wykonawc6w wyjasnien 
dotycz<\.cych t1·esci z!ozonych ofert. 



3. Zamawiaj 'lcy poprawi w teksc ie ofe rty oczywiste omylki pisarski e i rachunkowe (z uwzg l ~d nieniem 

konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) w obliczeniu ceny. 

4 . Zamawiaj'lcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim wy maganiom 
okreslonym w zaproszeniu do zlozenia oferty i zosta la ocenionajako najkorzystniej sza. 
5. [n formacj~ 0 wyborze oferty Zamawiaj'lcy zamiesc i na stronie internetowej 
www.bip.gminababoszewo.pl 

V. W ARUNKI REALIZACJI OOST A WY 

I. Realizacj a dostawy gazu LPG na sezon grzewczy 2019/2020 odb\?dzie si\? jednorazovvo. 
2. Wykonawca zobowi'lzany jest realizowac dostaw\? do miejsc wskazanych w cz\?sci II I pkt. 1 
Zaproszenia. 
3. Dostawca zapewni transport gazu LPG autocystern'l posiadajil,c'l cyfrowy dystrybutor gwarantuj 'lcy 
dokladnosc spustu i aktualn'l legali zacj\? Panstwowego Urz\?du Miar. 
4. Dostawa b\?dzie posiadac aktualne swiadectwo jakosci. 
5. Koszty i ryzyko zwiil,zane z transportem gazu LPG obc i'lzaj'l Wykonawc\? 

VI. WARUNKI PLATNOSCI 

I . Podstaw\? wystawienia faktury stanowi protokol zdawczo - odbiorczy przedmiotu zamowienia, 
podpisany przez Zamawiaj il,cego i Wykonawc\? 
2. Zamawiaj il,cy zap laci Wykonawcy za ilosc faktycznie dostarczonego gazu LPG, zgodnie z ilosci'l 
okreslon'l w protokole zdawczo - odbiorczym, stanowi'lcym podstaw\? do wystawienia faktury V A T. 
3. W przypadku dostarczenia ilosc i mniejszej niz zadeklarowano w cz~sc i 111 pkt.l Zaproszenia cena 
jednostkowa gazu LPG za 1 dm' nie ulegnie zmianie. 
4. Platnosc b\?dzie dokonana przelewem na wskazany przez Wy konawc\? rachunek bankowy 
w terminie 14 dni od dostarczenia do siedziby Zamawiaj 'lcego prawidlowo wystawionej faktury. 
5. Za tennin zap laty uwaza si\? dzien obciil,zenia rachunku bankowego Zamawiaj'lcego. 
6. Wykonawca wystawi faktury w nast\?pujil,cy sposob: 

Nabvwca: 
Gmina Baboszewo 
ul. Warszawska 9A 
09-130 Baboszewo 
NIP 567-179-04-40 

w tresci wpisujil,c odpowiednio: 

Odbiorca: 
Urz'ld Gminy Baboszewo 

ul. Warszawska 9A 
09-130 Baboszewo 

" Doslawa LPG do celDw opalowych swietlicy wiejskiej w Woli Folwark" oraz 
.. Dosfawa LPG do celDw opalowych swieflicy wiejskiej w Draminie ". 

VII. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA 

I. Dostaw\? nalezy wykonac jednorazowo w terminie 7 dni od podpisan ia umowy. 
2. Miejsce dostawy przedmiotu zamowienia: 

I) swietl ica wiejska w Wo li Folwark 16; 
2) swietlica wiej ska w Draminie 13A. 



vm. KRYTERIUM OCENY OFERTY 

Zamawiaj'lcy wybierze ofert~ Wykonawcy, kt6ra b~dzie zawierala najnizsz'l cen~ brutto oraz spelniala 
wszystkie wymagania okreslone przez Zamawiaj'lcego w zapytaniu ofer10wym. 

IX. SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

I. Orerta powinna bye sporz'ldzona w j ~zyku polskim na .. Formularzu o re rtowym" stanowi'lcym 
zal'lcznik nr 1 do niniejszego Zaproszcnia. podpi sana przez osob,iy uprawnionc clo w}sr,powania 
w imieniu Wykonawcy i opatrzona piecz,c i'l Wykonawcy. 
2. W toku oceny ofert Zamawiaj'1.cy moze z'ldae od Wykonawc6w wyjasnien dotycz'lcych tresci 
zlozonych ofer!. 
3. Do oferty nalezy zal'lczye nast,puj'lce dokumenty: 

I) F ormularz oferty (zal'lczni k nr I do niniejszego Zaproszenia) 
2) Aktualny odpis z wlasciwego rej estru lub z centralnej ewidencji 0 dzialalnosc i gospodarczej , 
wystawiony nie wczesniej ni z 6 miesi,cy przed uplywem terminu sk ladania ofert (kopia 
potwierdzona przez Wykonawc, za zgodnose z oryginalem). 
3) Aktua lna koncesja Prezesa Urz,du Regulacji Energetyki na obr6t pali wami cieklymi. 
4) Dokument potwierdzaj 'lcy lub oswiadczenie Wykonawcy, ze dysponuje minimum jedn'l 
autocystern'l z cyfrowym dystrybutorem gwarantuj'lcym clokladnosc spustu skrop lonego gazu 
LPG i aktualn'l legalizacj'l Parlstwowego Urz,du Miar. 
5) Ewentualne pelnomocnictwa, jezeli zostaly udzielone. 
6) Wz6r umowy zaakceptowany przez Wykonawc, (zal'lcznik nr 2 do nrnreJszego 
Zaproszenia). 

X. M IEJ SCE I TERtVlIN ZLOZENIA OFERTY 

l. Ofert~ nalezy zlozye do 31 maja 2019 r. do godz. 10.00 za posrednictwem pocztylkuriera na adres: 
Urz'ld Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo 1ub osobiscie w KANCELARlI 
OGOLNEJ Urz,du Gminy Baboszewo (pok. nr 4) w zamkni,tej kopercie z napisem: " Oferta na 
dostaw~ LPG do ce10w opalowych swietlic wiejskich w Woli Folwark i Draminie". 
2. Oferty zlozone po wyznaczonym terminie nie zostan'l rozpatrzone. 0 zachowaniu terminu zlozenia 
ofert decyduje data wplywu oferty do Urz,du Gminy Baboszewo. Oferta otrzymana po uplywie 
termi nu skladania ofert zostanie zwr6cona bez otwierania Wykonawcy i nie b,dzie podlegala ocenie. 
3. Otwarcie zlozonych ofert nast'1.Pi 31 maja 2019 r. 0 godz. 10.05, miej sce Urz'1.d Gminy Baboszewo, 
09-1 30 Baboszewo, ul. Warszawska 9 A, pok. Nr 7. 
4 . Osoba uprawniona do kontaktu - Ilona Siejka, tel. (23) 66 11091 wew. 37. 

~ 
mgr into Bogdan JanuJZ Pietrusuwski 


