GMINA BABOSZEWO

09- 130 13aboszcwo, ul. Wa rszaws ka 9A
lIego n 1303780 54
NIP 5671790440

Baboszewo, dnia 19 lipca 2019 r.

ZP.271.2. 15.20 19

ZAPYT ANIE OFERTOWE
Gmina Baboszcwo (zwana dalej "Zamawiajqey m") zaprasza Wykonawe6w do
zloienia oferty na opraeowanie dolmmen taeji projektowej adaptacji budynku uslugowego na
budynek przeznaczony na cele soejalne w miejscowosei Kroscin oraz projekt instalacji
eentralnego ogrzewania w budynku swietlicy wiejskiej w Kroscinie.
1. NAZW A I ADRES ZAMA WIAJf\CEGO

Gmina Baboszewo
uI. Warszawska 9A , 09 - 130 Baboszewo, woj. mazowieckie
NIP 567 1790440, REG ON 130378054
tel. (23) 66 I I 09 1, fax (23) 66 11 071
e-mail: zp@gminababoszewo .pl;urzad@gminababoszewo.pl
W\vw.ugbaboszewo.bip.o rg.pl : www.gm inababoszewo.pl

3. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Zapytani e ofertowe w postpowaniu 0 udzieleni e zam6w ienia publi cznego 0 watiosci szacunkowej
ponizej 30 000 euro (z wylqczeniem stosowani a przepis6w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 1'. Prawo
zam6wiet1 publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 u.Pzp Dz.U. 20 18, poz. 1986, ze zm.)
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
I )Przedmi otem zamowienia jest opracowanie dokumentacj i projektowo-kosztorysowej adaptacji
budynku uslllgowego na blldynek przeznaczony na lokale socj alne w miejscowosci Kroscin gm.
Baboszewo, oraz proj ekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku Swietlicy Wiejskiej
w Krosci nie.
2) Nazwy i kody okres lone we Wsp6lnym Slownikll Zam6wiet1:
71 320000-7 Uslugi inzyni eryjne w zakresie proj ektowani a
3)Zamawiajf)cy nie dOpllszcza skladania ofert czysciowych.
4) Szczeg610wy opi s przedm iotu zam 6wienia okresla zalqcznik nr 5.

5. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1) Przedmiot zamowienia nalezy wykonac w termi nie 150 dni od dni a podp isania umowy.
2) l ako termin wykonani a dokumentacji proj ektowych bydzie llznany dzi et1, w ktorym wyko nawca
zlozy w imieniu Zamawiaj'lcego wniosek 0 pozwo lenie na wykonanie robot budowlanych
z kompl etnf) dokllmentacj f) proj ektow'l .
6. WARUNKI UDZIALU W POSTF,POWANIU.
I. 0 lldzieleni a zam6wienia mog<j ubiegac siy Wykonawcy, kt6rzy spelniaj<j warunki dotycz'lce:
1) Posiadania Iwmp eteneji i uprawniel\ do wykonywania okreslon ej dzialalnosei lub
ezynnosci, j eieli przepisy prawa nakladajlj obowiljzek ieh posiadania.
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ORis SRosobu dokonania oceny sRelni ania tego warunku:
Wykonawca spel ni warunek udzialu w post((powaniu dotyczqcy kompetencj i i uprawnien
jezeli wykaze, ze ma status czlonkowsk i w Pol sk iej Izbie Inzynierow Budownictwa.
Powyzszy wymog dotyczy osoby/oso b odpow iedzialnych za opraeowanie dokumentacji
projektowej.
2) posiadania wiedzy i doswiadczenia.
ORi s SRosobu dokonania oeeny sRelniania tego warunku:
Wykonawca spel ni warunek udzialu w postypowaniu dotyczqcy wiedzy i doswiadczenia jezeli
wykaze, ze w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skl adania ofert wykonal
nalezycie co najmniej jednq (1) uslugy polegajqcq na opracowaniu dokumentacji projektowych
budowy Irozbudowy /moderni zacji/ adaptacj i obiektu 0 kubaturze nie mniejszej niz 500 m 3

3) dysponowania osob q zdo ln'l do wykonania zamowienia.
ORis SRosobu dokonania oceny sRelniania tego wa runku:
Wykonawca spelni warunek udzialu w postypowaniu jezeli wykaze, ze dysponuj e co najmniej
jedn'l osob'l posiadaj'lcq/posiadaj'lce uprawnienia budowlane w zakresie projektowania w nizej
wymienionych specjalnosciach:
- architektonicznej;
- konstrukcyjno-budowlanej ;
- instalacyjnej w zakresie instalacji i urzqdzeJ\ cieplnych , wentylacyjnyc h, gazowych,
wodoeiqgowych kanalizacyjnyeh ;
- instalaeyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeJ\ elektrycznych i elektroenergetycznyeh,
lub odpowiadaj 'lce im rownowazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly uznane na zasadach
okreslonych w przepisach odrybnych.
Zamawiaj'lcy dopuszcza spelnienie powyzszego warunku przez osoby/osoby posiadaj'lc'l
/posiadajqce jedno lub wi((kszq liezby uprawniell w zakresie wymienionyeh speejalnosei.

7. KRYTERlUM OCENY OFERT
1) Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest eena przedmiotu zamowienia - 100%
2) Opi s przyznawan ia punktaeji oferty:
Oferta z najnizszq een,) otrzYll1a maksymalna ilosc 100 punktow. Oferty nastypne byd') oceniane
na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtanszej wg. wzoru
C = [C m;,,/ C b",,J X 100
gdzie:
C

- liczba punktow za ceny ofeltow'l
C min
- naj ni zsza cella ofertowa sposr6d ofert badanych
C b,d
- cena oferty badanej
Uzyskana z wyl iczen ia ilosc pu nkt6w zosta nie ostatecznie ustalona z doklad nosc i'l do drugiego miejsea po
przecinku z zachowan iem zasady zaokrqgleli matematycznych.
3)Wykonawca okreSl i ceny oferty, ktora stanowic bydzie wynagrodzen ie ryczahowe za realizacjy
przedmiotu zamowienia, podajqc jq w zapisie liezbowym i slownie z dokladnosei q do grosza (do
dwoeh miejsc po przecink u).
4)Wynagrodzenie ryezaltowe obejmuje wszystki e koszty zw i,)zane z realizacjq przedll1iotu
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4)Wynagrodzenie ryczaltowe obej muje wszystki e koszty zwiqzane z realizacjq przedmiotu
zal116wienia, w tym ryzyko i odpowiedzialnose Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
koszt6w zwiqzanych z reali zacjq przedl11iotu umowy, a tahe oddzialywania innych czynnik6w
l11ajqcych lub mogqcych mi ee wplyw na koszty.
5)N iedoszacowan ie, pOl11 ini yci e oraz brak rozpoznania zakresu przedl11iotu Ul110wy nie moze bye
podstawq do zqdania zl11 iany wynagrodzeni a ryczaltowego.

8. SPOS6B PRZYGOTOW ANTA OFERTY.
I. Oferta wraz z zalqcznikami powinna bye sporzqdzona w j<;zyku pol skim oraz podpi sana przez
osob<;/y uprawni one do wyst<;powani a w imieniu Wykonawcy i opatrzona pieczt(ciq Wykonawcy.
2. Do oferty nalezy zalqczyc dokumenty wyszczeg61 ni one w pkt 9 oraz pelnol11ocnictwo do
podpisania oferty w przypadku sk ladania oferty przez pelnomocnika.

9. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENT6w, JAKIE MAJJ\ DOSTARCZYC
WYKONA WCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA W ARUNK6w UDZIALU
W POSTF;POWOWANIU.
Wykonawca zobowiqzany j est zalqczye do oferty nast<;puj qce dokul11enty:
I) aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 0 dzialalnosci
gospodarczej , jezeli odn;bne przepisy wymagaj q wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione
nie wczesniej niz 6 l11i esit(cy przed uplywel11 terminu do skladania ofe11,
2)wykaz os6b, skierowanych przez wykonawc<; do realizacj i zal116wienia publicznego,
odpowiedzialnych za swiadczenie uslug, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych , uprawnieIi. doswiadczenia i wyksztalcen ia niezb<;dnych do wykonania
zal116wieni a publicznego, a tahe zak resu wykonywanych przez nie czynnosei, przynaleznosei
do Pol skiej Izby Inzynier6w Budownictwa i inforl11acjq 0 podstawie do dysponowania tymi
osobami - "'ZOO' znl. NO' 2
3)wykaz ustug wykonanyeh w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem skladania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dzialalnosei j est kr6tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ieh
wartosei, przedmiotu, dat wykonania i podmiot6w, na rzeez kt6rych uslugi zostaly wykonane ,
oraz zalqczeniel11 dowod6w okres lajqeyeh czy te uslugi zostaly wykonane nalezycie, przy cZyl11
dowodal11i Sq refereneje bqdz inne dokul11enty wystawione przez podmiot, na rzeez kt6rego
uslugi byly swiadezone, a jezeli z uzasadnionej przyczyny 0 obiektywnym eharakterze
Wykonawea nie jest w stani e uzyskae tyeh dokument6w - oswiadczenie Wykonawey- wzoo'
zal. NO' 3

10. TERMIN SKLADANIA OFERT
nalezy zlozyc do 29 lipca 2019 O'oku do godz. 11 00:
• za posrednictwel11 poczty/przesylki kurierskiej na ad res: Urzqd Gminy Baboszewo,
ul. Warszawska 9A. 09 - 130 Baboszewo,
• lub osobisc ie w Kancelarii Og61nej Urz<;du Gminy Baboszewo,
w zamkni<;tej kopercie z napisem: "Oferta w post~powaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego
na opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku uslugowego na budynek
przcznaczony na cele socjalnc w miejscowosci Kroscin oraz projekt instalacji centrainego
ogrzewania w budynku swictlicy wiejskiej w Kroscinie.
Nie otwierac pO'zed uplywcm tenninu otwarcia ofert.
I.

OfcO't~

2. Oferty zlozone po wyznaezonym terminie nie zostanq rozpatrzone. 0 zachowaniu terminu
zlozenia oferty decyduj e data wplywu oferty do Urz<;du Gminy Baboszewo. Oferta otrzymana po
upl ywie terminu skladania olert zostanie zwr6eona Wykonawcy i ni e b<;dzie pod legala ocenie.
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Wykonawca moze zlozyc tylko jednq oferty.
3. Otwarcie zlozonych ofe rt nastqpi w siedzibie Zamawiaj!)cego w dn iu 29 lipea 2019 roku
o godz. 11 os pol<. N .. 7
11. Oel-IRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodni e z art. 13 ust. I i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietn ia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiijzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swo bodnego przeplywu takich danych oraz uchylen ia dyrektywy 95/46/WE
(og6 lne rozporzqdzenie 0 ochronie danych) (Oz. Urz. UE L 11 9 z 04.05.2016, str. 1), da lej "ROOO",
info rmuj y, ze:
- admini stratorem Pan i/Pana danych osobowych j est Gmina Baboszewo
- inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawiaj!)cego/ jest Pan Andrzej Rybus Tolloczko, dzialaj!)cy na podstawie UIllOwy Nr 117/20 18 z dnia 07 czerwca 20 18 r. zawartej
z Gillin!) Baboszewo.
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane byd!) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ROOO w celu
zwiqzanym z postypowaniel11 0 udzielenie zam6wienia publicznego prowadzonym w trybie
Wytycznych kwalifikowalnosci- zapytanie ofertowe w procedury na podstawie punktu 6.5.2;
- odbiorcami danych osobowych Wykonawcy bydq osoby lub podmioty, kt6rym udostypniona
zostanie dokul11entacja postypowani a w oparciu 0 13 i 14 ustawy z dnia 06 wrzesnia 200 1r
o dostypie do inforl11acj i publicznej (Oz. U. z 20 18 r. poz.1 330, ze Zlll .)
- dane osobowe Wykonawcy byd!) przechowywane, przez okres 4 lat od dn ia zakonczeni a
postypowani a 0 udzie leni e zam6wieni a, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywan ia obejmuje caly czas trwania Ul11owy;
- obowiqzek podania przez Wykonawcy danych osobowych bezposredn io Pani/Pana dotyczijcych
j est WYl11ogiel11 zwiijzanym z udzialem w postypowaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego
o wartosci poni zej 30 000 euro bez kt6rego nie mozna udzielic zal110wienia w przypadku wyboru
najkorzystniejszej orerty. :
- w odniesieniu do danyc h oso bowych Wykonawcy decyzje nie bydij podej mowane w spos6b
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 ROOO;
Wykonawca posiada:
• na podstawie art. 15 ROOO prawo dostypu do danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych;
na podstawie art. 16 ROOO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
• na podstawie art. 18 RODO prawo zqdania od admini stratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniel11 przypadkow, 0 ktorych mowa wart. 18 ust. 2 ROOO;
• prawo do wniesieni a skargi do Prezesa Urzydu Ochrony Oanych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
• przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczijcych narusza przepisy ROOO ;
nie przysluguje Wyko nawcy:
• w zwiqzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e ROOO prawo do usuniyc ia danych osobowych;
prawo do przenoszeni a danyc h osobowych, 0 ktorym l110wa wart. 20 ROOO ;
• na podstawie art. 2 1 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawij prawnij przetwarzania Pani/Pana danyc h osobowych jest art. 6 ust. I lit. c ROOO.
12. INNE INFORMACJE
I .Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej: www.bip. gminababoszewo.pl i tablicy
ogloszc ,\ Urzydu Gminy Baboszewo w dniu 19 lipca 20 19 r.
2. Zapytani e ofertowe moze zostac zmienione przed uplywel11 terminu skladan ia ofert
przewidzianYI11 w zapytani u ofertowYI11. Zamawiajijcy przedluza termin skladan ia ofert 0 czas
niezbydny do wprowadzenia zl11i an w ofertach, j ezeli jest to konieczne z uwagi na zakres
wprowadzonych zmi an.

St rona 4 z 5

3. Trese pytan dotyczqcych zapytan ia ofertowego wraz z wyjasni eniami zamawiaj llcego publikowana
bydzie na stronie Zamawiaj llcego www.bip.gminababoszewo.pl
4.0soby uprawni one do porozumiewania siy z Wykonawcami w sprawie zam6wienia :
• w sprawach zawiqzanych z przedmi otem zam6wienia - Pan Radoslaw Balcerzak, e-mail:
gk@gminababoszewo.pl;
• w sprawach zwillzanych z procedUl'Il dot. udzielenia zam6wienia publicznego, Pan Zbigniew
Sulinski e-mail : zp@gminababoszewo .pl.
5. Zamawi'\iqcy zastrzega sobi e prawo do uniewainienia postypowania bez podania przyczyn.

Zal"czniki:
1. Fonnul arz oferty (wz6r - zal. nr I)
2. Wykaz os6b (wz6r zaL nr 5)
3. Wykaz wykonanych uslug (wz6 r zal. nr 3)
4. Wz6r umowy (zal. nr 4)
5. Opis przedmi otu zam6wienia (zal. nr 5)
SekJelorz Gminy
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