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Baboszewo, dn. 11 czerwca 2019 r. 

Zaproszenie do zlozenia ofel'ty cenowej 
w Postfpowaniu 0 udziclellic zamowicnia publiczncgo 

o wartosci szacnnkowcj ponizej 30 000 CUl'O 

na "Dostawf materialow wodoci~gowych 
dla Zaldadu Wodoci~gow i Kanalizacji w Baboszewie" 

(zamieszczono na stronie internetowej Zamawiajqcego w dniu 11 czerwca 2019 r.) 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 1'. Prawo zamowiel'l 
publicznych (tekstjednolity Dz.U. z 20 18 r. , poz. 1986 z poi n. zm.) Zamawiaji\.cy 
Zaklad Wodoch)gow i Kanalizacji w Baboszewie, ul. Warszawska 9A, 
09-130 Baboszewo zaprasza do zlozenia oferty cenowej w w/w postltPowaniu. 

I. Opis p,'zcdmiotu zl1mowienia: 
j. Przedmiotel11 zal110wienia jest dostawa l11aterialow wodociCjgowych na potrzeby 
Zal11awiaji\.cego zgodnie z Zali\.czniki em Nr 1. 
2. Zamawiajqcy wymaga by dostarczone materialy byly fabrycznie nowe, wolne od 
wad technicznych i prawnych, nie byly przedmiotem praw osob trzecich. 
3. Zamawiaji\.cy wymaga by przedmiot zamowienia spelnial wymagania jakosciowe, 
wszelkie normy obowi'l.zuji\.ce dla tego typu materialow, posiadaly atesty 
dopuszczaji\.ce stosowanie w kontakcie z wodi\. pitn'l. oraz zostaly wprowadzone do 
obrotu zgodnie z prawem. 
4 . Wykonawca b~dzie zobowii\.zany do odpowiedniego opakowania i zabezpieczenia 
doslawy przedmiotu zamowienia od miejsca zaladunku do miejsca przeznaczenia 
wskazanego przez Zamawiaj'l.cego Zaklad WodociCjgow Kanalizacji 
w Baboszewie, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo. 
Faktuflt nalezy wystawi6 na: 
Nabywca: GllIina B~lboszcwo, Ill. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, 
NIP 567-179-04-40 
Odbiorca: Zaklad Wodoci~gow i Kanalizacji w Baboszewie, ul. Warszawska 9A, 
09-130 Baboszcwo 
5. Wykonawca wraz z przedmiotelll zalllowienia zobowi'l.zany bt<dzie dostarczy6 
Zalllawiaji\.celllu wszelkie niezbydne dokumenty, w tym w szczego ln osci niezbt<dne 
atesty i celiyfikaty, karty gwarancyjne. 
6. W przypadku pyta!l i W<ltpliwosci dotycz'l.cych dziaiania dostarczonego 
przedmiotu zamowienia, Wykonawca zobowi'l.zany bydzie udziel i6 wszelkich 
informacji i wyjasniell . 



7. Szczeg610wych infonnacji dotyczi\.cych przedmiotu zamowlenia udziela 
Kierownik Zakladu Wodoci~6w i Kanalizacji w Baboszewie - Krzysztof 
Kruszewski, tel. (23) 661 10 91 wew. 25 lub tel. kom. 504 089 129, e-mail: 
zwik@ gminababoszewo.p l 

II. Tennill realizacji zamowicllia 
Dostaw~ nalezy wykonac w terminie do 10 Jipca 2019 r. 

III. Kryterium oceny oferty 
Zamawiaji\.cy wybierze ofert~ Wykonawcy, kt6ra b~dzie zawierala naJl11zsz~ cen~ 

brutto oraz spelniala wymagan ia okreslone przez Zamawiaj~cego w zapytaniu 
ofertowym. 

IV. Sposob przygotowania i zloicnia oferty 
I. Oferta wraz z zal~cznikami powinna bye sporz~dzona w j~zyku polskim oraz 
podp isana przez osob~/y uprawnione do wyst~powania w imieniu Wykonawcy 
i opatrzona piecz~ci~ Wykonawcy. 
2. Wykaz dokument6w, j akie maj~ dosta rczye Wykonawcy: 

• Formularz ofeltowy (Zal~cznik Nr 2 do niniejszego zaproszenia) 
• Wz6r umowy zaakceptowany przez Wykonawc~ (Zah=\.cznik Nr 3 do 

niniej szego zaproszenia) 
3. Ofert~ nalezy zlozy6 do 18 czerwca 2019 r. do godz. 10°0 za posrednictwern 
poczty/przesylki kurierskiej na adres : Urz'1.d Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 
09-1 30 Baboszewo lub osobiscie w Kancelarii Og61nej Urz~du Gminy Baboszewo 
w zamkni~tej kopercie z napisem: "Oferta na dostaw~ materialow wodocillgowych 
dla Zaldadu Wodoci~gow i Kallalizacji w Baboszewie". 
4. Oferty zlozone po wyznaczonym terminie nie zostan~ rozpatrzone. 0 zachowaniu 
terminu zlozenia oferty decyduje data wplywu oferty do Urz~du Gminy Baboszewo. 
Oferta otrzymana po uplywie terminu sldadania ofelt zostanie zwr6cona bez 
otwierania Wykonawcy i nie b~dzie podlegala ocenie. Wykonawca moze zlozye 
tylko jedn~ ofelt~ . 
5. Otwarcie zlozonych ofert nast~i w siedzibie Zamawiaj~cego w dniu 18 czerwca 
2019 r. 0 godz. 10°5, 
6. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawc~ - Krzysztof Kruszewski , 
tel. (23) 661 1091 wew. 25, kom . 504089129, e-mail : zwik@gminababoszewo.pl 
7. Zamawiaj~cy zastrzega sob ie prawo do uniewaZnienia post~powani a bez 
podawania uzasadnienia. 

Zalaczniki: 
1. Opis przedmiotu zamowienia - Zalqcznik N I' 1 
2. Formularz oferty cenowej - Zafqcznik Nr 2 
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3. Wzor umowy - Zalc£cznik Nr 3 


