
GMINA BABOSZEWO 
09-130 Boboszcwo, lIi. Warszawska 9A 

Regon 130378054 
NIP 5671790440 Baboszewo, dnia 12 wrzeSnia 20 19 I'. 

ZP.271.2.19.20 19 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Gmina Baboszewo (zwana dalej "Zamawiajljcym") zaprasza Wykonawc6w do 
zlozenia oferty na realizacj~ zadania pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrob6w 
zawierajljcych azbest z terenu Gminy Baboszewo - V etap". 

L NAZW A I ADRES ZAMA WIAJJ\CEGO 

Gmina Baboszewo 
ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo, woj. mazowieckie 
NIP 567 1790440, REGON 130378054 
tel. (23) 66 II 091 , fax (23) 66 II 071 
e-mail: zpia)gminababoszewo.pl;urzadia)gminababoszewo.pl 

www.ugbaboszewo.bip.org.pl: www.gminababoszewo.pl 

3. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA 
Zapytanie ofertowe w postpowaniu 0 udzielenie zamowienia publieznego 0 wartosci szacunkowej 
ponizej 30000 euro (z wyl~czeniem stosowania przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamowien publicznych na podstawie 311. 4 pkt 8 u. Pzp Dz.U. 2018, poz.1986, ze zm .) 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA. 
I. Przedmiotem zamowienia jest usluga usuwania unieszkodliwiania wyrobow zawieraj'leyeh 

azbest z terenu gminy Baboszewo - V etap. 
2. Zakres prae obejmuje: 

I) demonta:i: materialow zawierajqcych azbest (plyty faliste i plaskie) z obiektow budowlanych 
wykazanych w zal~czniku nr I znajduj~cyc h si<; na terenie gminy Baboszewo, pakowanie, 
zwazenie, zaladunek, transport odpadu z miejsca zbiorki do miejsca unieszkodliwienia, 
rozladunek i unieszkodliwienie odpadow zgodnie z obowi~zujqcymi przepisami oraz 
prowadzenie ilosciowej i jakosciowej ewidencj i odpadow zgodnie Z obowiqzujqcymi 
przepisami , z zastosowaniem wzorow dokumentow okreslonych Rozporzqdzeniem Mini stra 
Srodowiska z dnia 25 kwietnia 20 19 I'. W sprawie wzorow dokumentow stosowanych na 
potrzeby ewidencji odpadow (Dz. U. z 20191'. , poz. 819) - 7 posesji , 

2) pakowanie, zwazenie odpadow, zaladunek wczesl11eJ zdemontowanych wyrobow 
zawieraj~cych azbest (plyty fal iste i plaskie), transport z miejsc zbiorki wykazanych w 
zal~czn i ku nr I do miejsca unieszkodliwienia, rozladunek i unieszkodliwienie odpadow 
zgodnie z obowi~zujqcymi przepisami oraz prowadzenie ilosciowej i jakosciowej ewidencj i 
odpadow zgodnie z obowi~zuj'lcymi przepisami, z zastosowaniem wzorow dokumentow 
okreslonych Rozporzqdzeniem Ministra Srodowi ska z dnia 25 kwietnia 2019 I'. W sprawie 
wzorow .dokumentow stosowanych na potrzeby ewidencj i odpadow (Dz. U. z 20 19 1'. , pOZ. 
819) - 37 posesji. 

3. Szacunkowe ilosci utylizowanego azbestu: 
I) szacunkowa ilosc wyrobow zawierajqcych azbest planowanych do demontazu 

i unieszkod li wienia : 17,70 Mg 
2) szacunkowa ilosc wyrobow zawieraj'lcych azbest planowanych do odbioru 

i unieszkodliwienia (bez demontazu): 91,55 Mg 
Do kalkulacji szac unkowej ilosc i wyrobow zawierajqcych azbest przyj, to nast<; pujqce wartosci: 
ilosc utyli zowanego azbestu (zdj , tego/do zdj ,cia) okreslona na podstawie zlozonych w 2019 
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roku wnioskow 0 udzial w programie likwidacji wyrobow zawieraj~cych azbest, sredni ~ wagy 
1 m2 odpadu podlegaj~cemu unieszkodliwieniu - 15,00 kg. 

3) Zamawiajqcy zastrzega, ze wskazane ilosci wyrobow zawieraj~cych azbest mog~ ulec 
zwiykszeniu lub zmniejszeniu (rMnice wynikle po oSlatecznym zwazeniu, nieprzewidziane 
rezygnacje). W takim przypadku wykonawcy nie byd~ przyslugiwaly zadne roszczenia 
odszkodowawcze z tytulu wykonania uslugi 0 wielkosci mniej szej niz okreslono 
w szacunkowych ilosciach wyrobow zawieraj~cych azbest do demontazu/odbioru 
i unieszkodliwienia. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamowienia stanowie bydzie iloczyn 
faktycznej ilosci masy wyrobow zawieraj~cych azbest oraz cen jednostkowych netto ujylych 
w ofercie Wykonawcy powiykszone 0 obowi~zuj~c~ stawky podalku VAT. 

5. Wykonawca zobowi~zany jest do: 
1) sporz~dzenia i przekazania Zamawiaj~cemu w telminie do 10 dni roboczych od dnia 

podpisania umowy harmonogramu realizacji prac objytych przedmiotem zamowienia - wg 
wzoru stanowi~cego zal~cznik Ill" 2 do zaproszenia. Ustalone w harmonogramie terll1iny 
demonlazu i odbioru wyrobow zawierajqcych azbest oraz odbiorll jllz zdemontowanych 
wyrob6w zawierajqcych azbest mUSZq bye uzgodnione z wlascicielami nierucholl1osci 
i pozwalaj~ce Wykonawcy na zrealilOwanie zall10wienia w tell1linie do 8 listopada 2019 r. 

2) nadzorowania przez osoby odpowiedzialne za orgamzacJy wykonywanych uslug 
i zabezpieczenia miejsc pracy, 

3) uporzqdkowanie terenu po zakO!lczeniu wykonania uslugi oraz ewentualn~ wyplaty 
odszkodowan z tytulu zni szczei\ powstalych w wyniku realizacji przedl11iotu zal11owienia. 
Wykonawca ponosi peln~ odpowiedzialnose odszkodowawczlj wobec wlascicieli 
nieruchol11osc i objytych przedmiotel11 zal110wlenia oraz osob trzecich za szkody 
spowodowane swoim dzialaniel11 lub niedopatrzeniel11 zwiqzanYI11 z realizacjq przedl11iotu 
zal11owienia, 

4) wazenie zdel11ontowanych i odbieranych odpadow zawierajqcych azbest l11usi odbywae siy 
w obecnosci przedstawiciela Zamawiajqcego i wlasciciela nieruchol11osc i, po uprzednil11 
zawiadoll1ieniu Zamawiaj~cego i wlasciciela nierucholl1osci 0 dniu odbioru. Zawiadoll1ienia 
nalezy dokonae na co najl11niej jeden dziell wczesniej przed wyznaczonYIl1 tenninem 
odbioru. 
Wykonawca dokona wazenia przy uzyciu wlasnych legalizowanych urz~dzen. Z tej czynnosci 
sporzqdzi protokol podpisany przez przedstawiciela Zal11awiajqcego, wlasciciela 
nierucholl1osci · oraz Wykonawcy zawieraj~cy co najl11niej nast'tPujqce inforll1acje: ill1iy 
i nazwisko wlasciciela nierllchomosci od ktorego odbierane Sq odpady zawierajljce azbest, 
adres nieruchomosci wraz z numerem dzialki z ktorej nastc;puje odbior odpadow, daty 
odbioru, ilose odebranych odpadow w Mg z dokladnosciq do 3 miej sc po przecinku oraz 
potwierdzenie prawidlowego wykonania uslugi. 

5) Wykonawca po zakonczeniu prac demontazowych zlozy pisemne oswiadczenie 0 wykonaniu 
przedmiotu umowy zgodnie z obowi~zuj~cymi przeplsaml dotyczqcymi usuwal1la 
i unieszkodliwiania wyrobow zawierajqcyc h azbest. 

6) Wykonawca przekaze Zamawiajqcel11u karty przekazania odpadow na skladowisko, 
posiadajqce zezwolenie na unieszkodliwienie odpadow zawierajljcych azbest. Karty 
przekazania odpadow I11USZq bye sporzqdzone oddzielnie dla kazdego wlasciciela 
nierucholl1osci wg wzoru zawartego w Rozporzljdzen iu Ministra Srodowiska z dnia 12 
grudnia 20 14 r. w sprawie wlOrow dokumentow stosowanyc h na potrzeby ewidencji 
odpadow (Oz. U z 2014 r. poz. 1973) oraz dokument wagowy ze sk ladowiska potwierdzaj~cy 
ilosc odebranych z terenu gll1i ny Baboszewo wyrobow zawierajqcych azbest. 

6. Wykonawca wykona uslugi zgodnie z obowiqzujqcYl11i w tyl11 zakresie prZeplSall11 , 
w szczegolnoSc i: 

I)Ustaw~ z dnia 14 grudnia 20 12 r. 0 odpadach (Oz.U. 2019 poz. 701 ze zm.); 
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2)Ustaw'l z dnia 27 kwietnia 200 1 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2018 poz.779, ze 
zm.); 
3)Ustaw'l z dnia 19 czerwca 1997 r. 0 zakazie stosowania wyrobow zawieraj 'lcych azbest 
(Dz.U.20 17 poz. 2119); 
4)Rozporz'ldzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie 
zasad bezpieczellstwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobow 
zawieraj'lcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich 
wyrobow (Dz.U. z 2005 r. , Nr 216, poz. 1824, ze zm.); 
5)Rozporz'ldzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2004 
r. w sprawie sposobow i warunkow bezpieczeI1stwa uzytkowania i usuwania wyrobow 
zawieraj 'lcych azbest (Dz.U. z 2004 r. , Nr 71, poz. 649, ze zm.); 
6)Rozporz'ldzeniem MinislI·a Srodowiska z dnia 25 kwietnia 20 19 r. w sprawie wzorow 
dokumentow stosowanych na potrzeby ewidencj i odpadow (Dz. U. 2019 r. poz. 819); 
7)Rozporz'ldzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 20 lOr. w sprawie wymagaI1 w 
zakresie wykorzystywania wyrobow zawieraj'lcych azbest oraz wykorzystania i oczyszczania 
insta lacj i i urzqdzell, w ktorych byly i S'l wykorzystywane wyroby zawieraj'lce azbest (Dz.U. 
z 20 II Nr 8, poz. 31, ze zm.), 
8)Ustaw'l z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowalne (Dz.U. 2018 r. poz. 1202, ze zm.), 
9)Rozporz'ldzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotycz'lcej bezpieczeI1stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeI1stwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003 r. , Nr 120, poz. 1126, ze zm.), 
10)Ustaw'l z dnia 19 sierpnia 20 11 r. 0 przewozie towarow niebezpiecznych (Dz.U. 20 19, 
poz. 382, ze zm.) 

7. Przedmiot zamowienia finansowany bydzie z dotacji przyznanej przez Wojewodzki Fundusz 
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz ze srodkow Gminy Baboszewo. 

8. Miejsce realizacji zamowienia: Gmina Baboszewo, pow. ploI1ski, woj. mazowieckie, 
miejscowosci Baboszewo, Budy RadzymiI1skie, Brzescie Nowe, BrzeScie Male, Cieszkowo 
Stare, Cieszkowo Nowe, Cywiny Dynguny, Dramin, Dluzniewo, Goszczyce Srednie, Rzewin, 
Kowale, Kroscin, Kruszewie, Mystkowo, Lachowiec, Sokolniki Stare, Wola Folwark, Zbyszyno. 

9. Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert czysc iowych. 
10. Wedlug wspolnego Siownika Zamowien (CPY) 

90650000-8 Uslugi llsuwania azbestu 
90512000-9 USllIgi transportu odpadow 
45262669-5 Usuwanie azbestll 

5. TERMINREALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 
Przedmiot zamowienia nalezy wykonac w terminie do 8 listopada 2019 r. 

6. W ARUNKI UDZIALU W POSTE;POW ANIU. 
I . 0 udzielenia zamowienia mogq ubiegac siy Wykonawcy, ktorzy spelniaj'l warllllki dotycz'lce: 

1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jei:eli 
przepisy prawa nakiadaj!\ obowi!\zek ich posiadania. 
Ollis Sllosobu dokonania oceny sllelniania tego warllnku: 
Zamawiajqcy uzna warunek za spelniony, jezeli Wykonawca wykaze ze posiada aktualn'l 
decyzjy wlasciwego organu administracyjnego udzielaj'lc'l zezwolenia na transport odpadow 
zawierajqcych azbest, wydanq zgodnie z aktualnie obowi'lzujqcymi przepisami ustawy 
o odpadach oraz umowy z zarz'ldzajqcym skladowiskiem lub inny dokument zezwalaj'lcy 
Wykonawcy na llnieszkodliwienie odpadow zawieraj'lcych azbest. 

2) posiadania wicdzy i doswiadczenia. 
Opis SpOSObli dokonania oceny spelniania tego warunkll: 
Wykonawca zobowiqzany jest wykazac, ze w okresie ostatnich trzech lat przed llplywem 
terminll skladania ofe !"t, a jezeli okres dziala lnosci jest krotszy w tym okresie, wykonal 
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w sposab nalezyty co najmniej jedn,! (1) ustugy polegaj,!ce na demontazu z obiektaw 
budowlanych wyrobaw zawieraj,!cych azbest wraz z ich unieszkod liwieniem w ilosci 
minimum 10 Mg lub co najmniej jedn,! (I) ustug,! polegaj,!c,! ma unieszkod liwiania azbestu 
w ilosci minimum 50 Mg. 

3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia. 
Opis sposobu dokonania oceny spelniania tego warunku: 
Zamawiaj,!cy uzna warunek za spelniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje co 
najmllleJ trzema (3) osobami posiadaj,!cymi odpowiednie szkolenie w zakresie 
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobow zawieraj,!cych 
azbest zgodnie z aktualnie obowi,!zuj,!cym rozporz,!dzeniem Ministt'a Gospodarki i pracy 
przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobow zawieraj,!cych azbest oraz programu szkolenia 
w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow. 

2. W toku dokonywania oceny zlozonych of eli Zamawiaj,!cy moze z,!dac od Wykonawcow 
wyjasnien dotycz'!cych trdci zlozonych ofer!. 
3. Zamawiaj,!cy poprawi w tekscie oferty oczywiste omylki pisarskie i rachunkowe 
(z uwzglydnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) w obliczeniu ceny. 
4. Zamawiaj,!cy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego ofelia odpowiada wszystkim 
wymaganiom okrdlonym w zaproszel1lu do zlozenia oferty zostala oceniona jako 
najkorzystniej sza. 
5. Informacjy 0 wyborze oferty Zamawiaj,!cy zamiesci na stronie internetowej 
www.bip.gminababoszewo.pl oraz na tablicy ogloszell Urzydu Gminy Baboszewo. 

7. KRYTERIUM OCENY OFERT 
I )Kryterium wyboru najkorzystniej szej oferty jest cena przedmiotu zamowienia - 100% 
2)Opis przyznawania punktacji oferty: 
Oferta z najnizsz,! cen,! otrzyma maksymalna ilosc 100 punk tow. Oferty nastypne byd,! oceniane 
na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtanszej wg. wzoru 
e = Ie min I e bod ] X 100 

gdzie: 
e - liczba punktew za Ceny of eli ow 'I 
C mi" - najnizsza cena of eli ow a sposred of eli badanych 
C bod - cena ofelty badanej 

Uzyskana z wyl iczenia ilos.; punkt6w zostanie ostatecznie ustalona z dokladnosc i ~ do drugiego miej sca 
po przecinku z zachowaniem zasady zaokqglell matematycznych. 

3)Wykonawca okresli ceny oferty, ktora stanowie b<;dzie wynagrodzenie ryczaltowe za 
reali zacj <; przedmiotu zamowienia, podaj,!c j,! w zapisie liczbowym i slownie z dokladnosci,! do 
grosza (do dwoch miejsc po przecinkll). 
4)Wynagrodzenie ryczaltowe obejl11l1je wszystkie koszty zwi,!zane z reali zacj ,! przedmiotu 
zamowienia, w tym ryzyko i odpowiedzialnose Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich 
kosztow zwi,!zanych z realizacj,! przedl11iotu UI11OWY, a takze oddzialywania innych czynnikow 
l11aj,!cych lub mog'!cych miee wplyw na koszty. 
5)Niedoszacowanie, pomini<;c ie oraz brak rozpoznania zakresll przedmiotll 1I1110WY nie moze 
bye podstaw,! do z,!dania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego. 

8. SPOSOB PRZYGOTOW ANIA OFERTY. 
1. orerta wraz z zalqcznikami powinna bye sporz'!dzona w j<;zykll polsk im oraz podpisana przez 

osoby/y lIprawnione do wyst<;powania w imieniu Wykonawcy i opatrzona pieczyciq 
Wykonawcy. 

2. Do oferty nalezy zal'!czye dokumenty wyszczegalnione w pkt 9 oraz pelnol11ocnictwo do 
podpisania oferty w przypadku skladania oferty przez pelnomocnika. 
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9. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJl\ DOSTARCZYC 
WYKONA WCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA W ARUNKOW UDZIALU 
W posn;powow ANIU. 

Wykonawca zobowiqzany jest zalqczyc do oferty nastypujqce dokul11enty: 
1) aktualny odpis z wJasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i inforl11acji 0 dzialalnosci 
gospodarczej, jezeli odrybne przepisy wYl11agajq wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione 
nie wczeSniej niz 6 l11iesi"cy przed upJywel11 terminu do skladania ofert, 
2)aktualnq decyzjy wlasciwego organu administracyjnego udzielajqcq zezwolenia na transport 
odpadow zawierajqcych azbest, wydana zgod nie z aktualnie obowiqzujqcYll1i przepisami 
ustawy 0 odpadach. 
3)umowy z zarzqdzajqcym skladowiskiel11 lub inny dokull1ent zezwalajqcy Wykonawcy na 
unieszkodliwienie odpadow zawierajqcych azbest. 
4 )wykaz wykonanych uslug w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobow zawierajqcych 
azbest, w okresie ostatnich trzech lat przed uplywell1 tenninu skl adania ofert, a jezeli okres 
dzialalnosci jest krotszy w tym okresie wraz z podaniell1 dat wykonania i podll1iotow na rzecz 
ktorych dostawy zostaly wykonane oraz zalaczeniem dowodow, czy zostaly wykonane lub sq 
wykonywane nalezycie (wzor zal. nr 3). 
Z tresc i poswiadczenia l11a wynikac, ze Wykonawca nalezycie zreali zowal co najmniej jednq 
uslugi polegajqce na demontazu z obiektow budowlanych i unieszkodliwieniu wyrobow 
zawieraj:jcych azbest w i10sciach nie mniejszych jak 10 Mg lub co najmniej jednl! 
uslugC; polcgajl!Cl! na unieszkodliwianiu wyrobow zawierajl!cych azbest w i10sci co 
najmniej 50 Mg, podajqc nazwy, ad res i nUll1er telefonu odbiorcy. 
5)oswiadczenie, ze osoby, ktore bydq uczestniczyc w wykonywaniu zall10wienia posiadajq 
WYll1agane uprawnienia tj . posiadajqcYll1i odpowiednie szkolenie w zakresie bezpieczenstwa 
i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobow zawierajqcych azbest zgodnie 
z aktualnie obowiqzujqcymi przepisall1i (wzor zal. Nr 4). 
6)wykaz osob, ktore b,dq uczestniczyc w wykonaniu zamowienia (wzor zal. nr 5). 

10. TERMIN SKLADANIA OFERT 

I. Ofertc; nalezy zlozyc do 20 wrzesnia 2019 roku do godz. 11 00: 

• za posrednictwell1 poczty/przesylki kurierskiej na adres: Urzqd Gminy Baboszewo, 
ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo, 

• lub osobi scie w Kancelarii Ogolnej Urzydu Gminy Baboszewo, 
w zall1kni , tej kopercie z napisell1: "Oferta w postc;powaniu 0 udzielenie zamowlCnia 
publicznego na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobow zawieraj!!cych azbest z terenu 
Gminy Baboszewo - V etap; nie otwierac przed dniem 20 wrzesnia 2019 r. godz. 11.05" 

2. Oferty zlozone po wyznaczonym tel1l1inie nie zostanq rozpatrzone. ° zachowaniu tenninu 
zlozenia oferty decyduje data wplywu ofel1y do Urzydu Gminy Baboszewo. Ofelia otrzymana po 
uplywie terminu skladania ofert zostanie zwr6cona Wykonawcy i nie b"dzie podlegala ocenie. 
Wykonawca moze zlozyc tylko jednq ofert" . 

3. Otwarcie zlozonych ofert nastqpi w siedzibie Zamawiajqcego w dniu 20 wrzesnia 2019 roku 
o godz. 11 05 pok. Nr 7 

10. WARUNKI ZMIANY UMOWY 
I. Dopuszcza lne sq nast,pujqce przypadki i warunki zmiany Ull1owy: 

I) Zmiana postanowiell zawartej umowy dot. przedluzenia tenninu reali zacji uslug, b,dzie 
mozliwa tylko w szczeg61nie uzasadnionych przypadkach, ni e wynikajqcych z wi ny Stron, 
w szczegolnosci w przypadku: 

a) bardzo trudnych waru nk6w atmosferycznych, llniemozli wiajqcych Wykonawcy 
prowadzenie prac zwiqzanych z demontazem azbestll Z obiektow, 
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b) dzialania sily wyzszej (np. pozar, dzialania sily przyrody, zamieszki , strajki, akty terroru 
itp.) maj'lcej bezposredni wplyw na tenninowosc \")'konywania uslugi, 

c) na skutek dzialania osob trzecich lub organow wladzy publ icznej , ktore spowoduj 'l 
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamowienia, 

d) wyst'lpienia okolicznosci, ktorych Strony nie byly w stanie przewidziec, pomimo 
zachowania nalezytej starannosci , 

2) Tennin realizacji uslug moze zostac przedluzony stosownie do okresu za istnialego opoznienia 
w sytuacjach opisanych powyzej lub odpowiednio do konsekwencji zmiany zalozell lub 
warunkow realizacji zamowienia, niezaleznej od Stron. 

3. lllliana faktycznej ilosci masy wyrobow zawieraj'lcych azbest oraz zmiana zakresu przedmiotu 
zalllowienia nie wYl11agaj'l aneksu do umowy. 

4. l miany umowy wymagaj'l fonny pisemnej , pod rygorem niewaznosci. 

I J. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
19odnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz'ldzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fi zycznych w zwi'lzku z przetwarzaniem danych 
osobo\")'ch i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogolne rozporz'ldzenie 0 ochronie danych) (Oz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. I), dalej 
"ROOO", inforl11ujy, ze: 
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Baboszewo 
- inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawiaj'lcego/ jest Pan Andrzej Rybus -
Tolloczko, dzialaj'lcy na podstawie Umowy Nr 117/2018 z dnia 07 czerwca 2018 r. zawaliej 
z Gmin'l Baboszewo. 
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane byd'l na podstawie ali. 6 ust. I lit. c ROOO w celu 
zwi'lzanym z postypowaniem 0 udzielenie zamowienia publicznego prowadzonym w trybie 
Wytycznych kwalifikowalnosci - zapytanie ofertowe w procedury na podstawie punktu 6.5.2; 
- odbiorcami danych osobowych Wykonawcy bt;d'l osoby lub podmioty, ktorym udostypniona 
zostanie dokumentacja postypowania w oparciu 0 13 i 14 ustawy z dn ia 06 wrzesnia 200lr 
o dostypie do infolll1acji publicznej (Oz. U. z 20 18 r. poz.1330, ze ZI11.) 
- dane osobowe Wykonawcy byd'l przechowywane, przez okres 2 lat od dnia zakOl1czenia 
postypowania 0 udzielenie zamowienia, a jeze li czas trwania umo\")' przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy; 
- obowi'lzek podania przez Wykonawcy danych osobo\")'ch bezposrednio Pani/Pana dotycz'lcych 
jest wYl110giem zwi'lzanym z udzialel11 w postypowaniu 0 udzielenie zal110wienia publicznego 
o wartosci ponizej 30 000 euro bez ktorego nie l110zna udzielic zamowienia w przypadku wyboru 
naj korzystniej szej oferty.; 
- w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie byd'l podejmowane w sposob 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 ROOO; 
- Wykonawca posiada: 
• na podstawie art. 15 ROOO prawo dostypu do danych osobowych Pani/Pana do\ycz'lcych; 
• na podstawie art. 16 ROOO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobo\")'ch ; 
• na podstawie art. 18 ROOO prawo z'ldania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobo\")'ch z zastrzezeniem przypadkow, 0 ktorych l110wa wart. 18 ust. 2 ROOO; 
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzydu Ochrony Oanyc h Osobo\")'ch, gdy uzna 
Pani/Pan, 
• przetwarzanie danych osobO\")'ch Pani/Pana dotycz'lcych narusza przepisy ROOO; 

nie przysluguje Wykonawcy: 
• w zwi'lzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e ROOO prawo do usuni yc ia danych osobowych; 
• prawo do przenoszenia danych osobowych, 0 ktorym Illowa wart. 20 ROOO; 
• na podstawie art. 21 ROOO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania dan ych osobowych, gdyz 
podstawq prawn'l przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. I lit. c ROOO. 
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12. INNE INFORMACJE 

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

2. Zapytanie of ell owe moze zostae zmienione przed uplywel11 tenninu skladania ofert 
przewidzianym w zapytaniu ofertoWYI11. Zamawiajqcy przedluza termin skladania ofert 0 czas 
niezbydny do wprowadzenia zl11ian w ofertach, jezel i jest to konieczne z uwagi na zakres 
wprowadzonych zmian. 

3. Trese pytan dotyczqcych zapytania of ell owego wraz z wyjasnieniami zamawiajqcego 
publikowana bydzie na stronie Zamawiajqcego www.bip.gminababoszewo.pl 

4.0soby uprawnione do porozumiewania siy z Wykonawcami w sprawie zamowienia: 
• w sprawach zawiqzanych z przedmiotem zamowienia - Pan Marcin Tomczewski, e-mail: 

infrastrukturalalgminababoszewo.pl; faks 236611071 
• w sprawach zwiqzanych z procedurq dot. udzielenia zamowienia publicznego, Pan Zbigniew 

Suli6ski e-mail: zplalgminababoszewo.pl. 
oraz Pani Marzal1l1a .Tuchner e-mai l juclmer@gminababoszewo.pl. 

5. Zal11awiajqcy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postypowania bez podania przyczyn 

Zal!jczniki: 
1. Fonnularz oferty (wzor - zal. nr 1) 
2. Wykaz obiektow budowlanych wraz z inionnacjq 0 ilosci utyli zowanego azbestu (zal. nr 2) 
3. Wykaz wykonanych uslug (wzor zal. nr 3) 
4. Oswiadczeniu 0 posiadaniu wymaganych uprawnie6 (wzor zal. nr 4) 
5. Wykaz osob (wz6r zal. nr 5) 
6. Wz6r umowy (zal. nr 6) 

. ...---
mgr Wojciech . older 

Se~e \Q n: Gmlny 
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