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GMINA I3ABOSZEWO 
09-130 Baboszewo. ul. Warszawska 9A 

Regon 130378054 
Baboszewo, dnia 25 pazdziemika 20 19 r. 

NIP 5671790440 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

G mina Baboszewo (zwana dalej "Zamawiajllcym" ) zaprasza WykonawcQw do zlozenia oferty 
na wykonanie robOt budowlanych w zakresie budowy oswietlenia ulicznego przy ulicy Jana 
i Antonicgo Brodcckich w Baboszewie oraz w miejscowosci Wola Folwark. 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ I\CEGO. 

Gmina Baboszewo 

ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo, woj. mazowieckie 

NIP 567 1790440, REGON 130378054 

tel. (23) 66 II 09 1, fax (23) 66 II 07 1 

e-mail : zp@ gminababoszewo.plurzad@ gminababoszewo.pl 

II. T RYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA 
Zapytanie ofertowe w postt(powani u 0 uelzielenie zamowienia pub licznego 0 wartosci szacunkowej 
poni :i:ej 30000 euro (z wyliJ.czeniem stosowania przepisow ustawy z dn ia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamowien publicznych na poelstawie art. 4 pkt 8 u. Pzp (Dz.U.20 19, poz.1843) 

III. OPI S PRZE DMIOTU ZAMOWIENIA. 

Budowa oswietlenia ulicznego przy ulicy Jana i Antoniego Brodeckich w Ba boszewie oraz 
w miejscowosci Wola Folwark, gm. Baboszewo. 

Zakres robot obejmuje w szczegolnosci: 
1) budowt( elektroenergetycznej lin ii kablowej nN oswietlenia uli cznego wraz ze slupami 
oswietl eniowymi i zliJ.czem kablowym nN przy uli cy Jana i Antoniego Brodeckich w Baboszewie, 
elz . nr 48 , gm. Baboszewo. 

a) mo nta:i: i podliJ.czenie okablowania poelziemnego, 
b) monta:i: slupow oswietleniowych - 7 sz!. 
c) monta:i: i podl iJ.czenie opraw oswietl eniowych - 7 opraw oswietl enia uli cznego 60 W 

wraz z wysit(gnikami , 
d) pomiary instal acj i, obsfuga geodezyjna. 

2) budowt( elektroenergetycznej li nii napowietrzno-kablowej nN oswietlenia uli cznego wraz ze 
sfupami oswietleniowymi w miej scowosci Wola Folwark, gm. Baboszewo. 
a) monta:i: i podtiJ.czenie okablowania podziemnego i napowietrznego, 
b) monta:i: slupow oswietleniowych - 5 sz!. 
c) monta:i: i podliJ.czenie opraw oswietl eniowych - 3 oprawy oswietlenia uli cznego 70W 

wraz z wysit(gnikami (na slupach: Kb-ZN I 0; 0-E1 0,5/4,3 i K- E 1 0,5/4,3). 
d) pomiary instalacj i, obshlga geodezyjna. 
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2.Szczegolowy opis przedmiotu umowy okresla dokumentacja projektowa. 

Jezeli w dokumentacji projektowej/przedmiarze robot przedmiot zamowienia opisano za pomoc" 

znakow towarowych lub nazw producenta, Wykonawca maze zastosowac materialy/urz<tdzenia 

rownowazne, pod warunkiem zapewnienia parametrow jakosciowych, technicznych , uzytkowych i 

technologicznych umozliwiaj<tcych uzyskanie efektu zalozonego przez projektanta w dokumentacji 

projektowej. Wykonawca, ktory powoluje si" na rozwi"zania rownowazne opisanym w dokumentacji 

proj ektowej , jest obowi<tzany wykazac, ze oferowane przez niego materialy/urz<tdzenia spe!niaj<t 

wymagania okreslone przez projektanta. 

W przypadku gdy Wykonawca przewiduje zastosowanie materialow rownowaznych, Zamawiaj<tcy 

wymaga infon11acji w zlozonej ofercie. 

Zamawiaj<tcy moze odrzucic ofert" w przypadku uznania, ze materialy/urz"dzenia oferowane 

przez Wykonawc" nie sit rownowazne i maj<t gorsze parametry techniczne, jakosciowe, uzytkowe lub 

ich zastosowanie wplynie na pogorszenie oczekiwanego efektu technologicznego. 

W przypadku w"tpliwosci co do zastosowania zamiennych materialow i urz<tdzen Wykonawca 

udzieli wyjasniel1. 

3. Wedlug wspolnego Siownika Zamowien (CPV) 

Glowny przedmiot 45310000-3 
45316110-9 

Roboty instalacyjne elektryczne 
Instalowanie urz<tdzen oswietlenia dro 

IV. TERiVlIN REALlZACJI ZAMOWIENIA 

Przedmiot zamowienia nalezy wykonac w tenninie do 30 dni od dnia podpisania umowy. 

V. W ARUNKI UDZIALU W posn;pow ANIU. 
o udzielenia zamowienia mag" ubiegac si" Wykonawcy: 
1) w stosunku do ktorych nie otwarto likwidacji, w zatwierdzonym przez s<td ukladzie w post«powaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj" jego maj"tku lub sqd 
zarz"dzillikwidacj"jego majq.lku w trybie all. 332 ust. I ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 
restrukturyzacyjne (Oz.U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) oraz w stosunku do ktorych nie 
ogloszono upadlosci, z wyj<ttkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadlosci zawar! uklad 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sqdu, jezeli uklad nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidacj" maj<ttku upadlego, chyba ze s<td zarz<tdz il likwidacj"jego maj<ttku w trybie 
art. 366 ust. I ustawy z dnia 28lutego 2003 r. - Prawo upad!osciowe (Oz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 
1495 i 1655); 
Opis sposobu dokonania oceny spe!niania tego warunku: 
Wykonawca wskaze w ofercie podstaw" prowadzenia dzialalnosci gospodarczej np. CErDG/KRS. 
Zamawiaj<tcy samodzielnie pobierze odpis z wlasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i infonnacji 
o dzia!alnosci gospodarczej w celu potwierdzenia, ze w stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji 
i nie ogloszono upadlosci. 

2) posiadajlj zdolnosci zawodowe. 
Opis sposobu dokonania oceny spelniania tego warunku: 
I)Wykonawca zobowi<tzany jest wykazac, ze: 
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a) dysponuj e co najmniej I (jednq) osob'l. zdo ln'l. do wykonania przedmiotu zamowlenia, w 
szczegolnosci odpowiedzialn'l. za kierowanie robotami budowlanymi , posiadaj'l.c'l. kwalifikacje 
zawodowe i uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie 
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci elektrycznej lub elektroenergetycznej i nalez'l.c'l. do 
wlasciwej Izby Samorz'l.du Zawodowego (lub rownowazne do ww. wydawane na podstawie przepisow 
obowi'l.zuj'l.cych w innych paI1stwach). 

b) w okresie ostatn ich pi((ciu lat przed uplywem tenninu skbdania ofert, a jezeli okres dzialalnosci jest 
krotszy w tym okresie, wykonal w sposob nalezyty co najmniej jedn'l. robot(( w zakresie budowy 
oswietlenia uli cznego/drogowego 0 wartosci nie mniejszej 
niz 50 000,00 zl brutto. 

VI. KRYTERlUM OCENY OFERT 
I. Kryterium wyboru najkorzystniejszej ofel1y jest najnizsza cena. 

2. Wykonawca okresli cen(( oferty, ktora stanowie b((dzie wynagrodzenie ryczaltowe za realizacj(( 

przedmiotu zamowienia, podaj'l.c j 'l. w zapisie liczbowym i slownie z dokladnosci'l. do grosza (do dwoch 

miejsc po przecinku). 

3. Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszystkie koszty zwi'l.zane z reali zacj'l. przedmiotu zamowienia, 

w tym ryzyko i odpowiedzialnose Wykonawcy z tyt ulu oszacowania wszelkich kosztow zwi'l.zanych z 

real izacj 'l. przedmiotu umo wy, a tahe oddzialywania innych czynni kow maj'l.cych lub mog'l.cych miee 

wplyw na koszty. 

4. Niedoszacowanie, pomini((cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze bye 

podstaw'l. do z'l.dania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego. 

VII. SPOSOB PRZYGOTOWANIA I ZLOZENIA OFERTY. 
I.O ferta powinna bye sporz'l.dzona na "Fonnularzu ofertowym" stanowi'l.cym zal'l.cznik Nr I do 
niniejszego zapytan ia, podpisana przez osob((/y uprawnione do wyst((powania w imieniu Wykonawcy 
i opatrzona piecz((ci'l. Wykonawcy. 
Do oferty nalezy za laczye: 
I )pelnomocnictwo do podpisania ofelty w przypadku skladania oferty przez pelnomocnika, 
2 wykaz robot - wzor zal'l.cznik Nr .... 
2.W toku oceny ofert Zamawiaj'l.cy moze z'l.dae od Wykonawcow wyjasnien dotycz'l.cych tresci 
zlozonych ofer!. 

VIII. TERM IN I MIEJSCE ZLOZENIA OFERTY, TERMIN OTWARCIA OFERT. 
I .Ofert(( nalezy zlozyc do 08listopada 2019 r. roku do godz. 11 00 - za posrednictwem poczty/kuriera 

lub osobisc ie na ad res: Urz'l.d Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo 

lub osobiscie w KANCELARII OGOLNEJ Urz((du Gminy Baboszewo w zamkni((tej kopercie z 

napisem "Oferta na wykonanie robOt budowlanych w zakresie budowy oswietlenia uliczncgo przy 

ulicy Jana i Antonicgo Brodeckich w Baboszewic oraz w miejscowosci Wola Folwark.". 

2.0felty zlozone po tenninie nie zostan'l. rozpatrzone. 

2.0twarcie zlozonych ofel1 nast'l.P i w dniu 08 IistoplIda 2019 r. godz. 11°5 w pok. Nr 7 Urz((du Gminy 

Baboszewo. 
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IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 rozporz'ldzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 20 16 r. w sprawie ochrony osob fi zycznych w zwi'lzku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne 
rozporz'ldzenie 0 ochronie danych) (Oz. Urz. UE L 11 9 z 04.05.2016, str. I) , dalej "ROOO", infonnuj ((, 
ze: 
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojt Gminy Baboszewo. 
- admi nistrator wyznaczyl [nspektora Ochrony Danych - Andrzeja Rybus-ToHoczko, z ktorym mozna 

si(( skontaktowac pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl 

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b((d'l na podstawie art. 6 ust. I lit. c RODO w celu zwi'lzanym 
z post((powaniem 0 udzielenie zamowienia publicznego prowadzonym w trybie Wytycznych 
kwalifikowalnoSci- zapytanie of eli owe w procedury na podstawie punktu 6.5.2; 
- odbiorcami danych osobowych Wykonawcy b((d'l osoby lub podmioty, ktorym udost((pniona zostanie 
dokumentacja post«powania w oparciu 0 13 i 14 ustawy z dnia 06 wrzesnia 200 I r 0 dost((pie do 
infonnacji publicznej. 
- dane osobowe Wykonawcy b((d'l przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia 
post((powania 0 udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy; 
- obowi'lzek podania przez Wykonawc(( danych osobowych bezposrednio PanilPana dotycz'lcych jest 
wymogiem zwi'lzanym z udzialem w post((powaniu 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 b((d'l podejmowane w sposob 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

Wykonawca posiada: 
• na podstawie art. 15 RODO prawo dost((pu do danych osobowych Pani/Pana dotycz'lcych; 

na podstawie ali. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 
na podstawie art. 18 ROOO prawo z'ldania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzezeniem przypadkow, 0 ktorych mowa wal1. 18 ust. 2 RODO; 
prawo do wnies ienia skargi do Prezesa Urz((du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz'lcych narusza przepisy RODO; 
nie przys luguje Wykonawcy: 
w zwi'lzku z mi. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni((cia danych osobowych; 
prawo do przenoszenia danych osobowych, 0 ktorym mowa wart. 20 RODO; 
na podstawie mi. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz 

podstaw'l prawn'l przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. I lit. c RODO. 

X. INNE INFORMACJE 
I.Zapytanie of eli owe zamieszczono na stronie intemetowej: www.bip.gminababoszewo.pl i tablicy 
ogloszen Urz((du Gminy Baboszewo w dniu 25 pazdziemika 2019 r. 
2. Ogloszenie 0 wyborze najkorzystniejszej ofel1y zostanie zamieszczone na: 

stronie intemetowej Zamawiaj'lcego: www.ugbaboszewo.bip.org.pl ; 

3. Zapytanie ofertowe moze zostac zmienione przed uplywem tenninu skladania of eli 
przewidzianym w zapytaniu ofertowym. Zamawiaj'lcy przedluza termin skladania ofel1 0 czas 
niezb((dny do wprowadzenia zmian w ofel1ach, jezeli jest to konieczne z uwagi na zakres 
wprowadzonych zmian. 
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4. Trese pytaI\ dotycz!(cych zapytania ofertowego wraz z wyjasnieniami zamawiaj!(cego pub li kowana 
b«dzie na stronie Zamawiaj!(cego www.bip.gminababoszewo.pl 
5.0soby uprawnione do porozumiewania si« z Wykonawcami: 

I) w sprawach zwi!(zanych z przedmiotem zamowienia: 
Pan Robet1 Krysiak - e-mail: rkrysiak@gminababoszewo. pl 
Pan Marcin Tomczewski - e-ma il : infrastruktura@ gminababoszewo.pl 

2) w sprawach zwi!(zanych z procedur!( udzielenia zamowienia publicznego: 
Pan Zbigniew Sulinski - de mail: zp@gminababoszewo.pl 

6.Zamawiaj!(cy zastrzega sob ie prawo do zamkni«cia post«powania 0 udzielenie zamowteme bez 
rozstrzygni«cia i podania przyczyny, jak rowniei dalszych negocjacji z Wykonawc'l, ktory zloiy 
najkorzystniejsz!( ofet1« lub uniewainienie post«powania, bez prawa roszcze6 Wykonawcow do zwrotu 
kosztow uczestnictwa w post«powaniu (przygotowania oferty). 

7. Termin zwi!\.zania z ofert!( wyznacza si,,- na 30 dni li czonych od dnia sk ladania ofet1. Pierwszym 
dniem okresu zwi!(zania ofet1!(jest dzien, po kto rym upiywa tennin skladania o fert. 

Zalaczniki: 
I) Fonnularz Ofet1Y (wzor - za l. nr I) 
2) Wykaz osob (wzor za l!(cznik nr 2) , 
3) Wykaz wykonanych robot budowlanych (wzor - za l!(cznik nr 3), 
4) Wzor umowy (za/!(cznik nr 4) 
5) Dokumentacja projekto wa budowy oswietlenia przy uli cy Jana i Antoniego Brodeckich 

w Baboszewie 
a) przedmiar robot, 
b) projekt budowlany 
c) STWIOR 

6) Dokumentacj a projektowa budowy oswietl enia w miejscowosci Wola Folwark 
a) przedmiar robot 
b)projekt budowlany 
c)projekt wykonawcy 




