
GMINA BABOSZEWO 
09-130 8C1boszcwo, lIJ. Wa rszJwska 9A 

Rego n 130378051 
NIP 5671790440 

ZP.271.2.5.2020 

Baboszewo, dnia 0 I lipca 2020 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Gmina Baboszewo (zwana dalej "Zamawiaj:jcym") zaprasza Wykonawcow do 
zlozenia oferty na realizacj~ zadania pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobow 
zawieraj:jcych azbest z terenu Gminy Baboszewo - VI etap". 

1. NAZW A I ADRES ZAMA WIAJ1\CEGO 

Gmina Baboszewo 
ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo, woj . mazowieckie 
NIP 5671790440, REG ON 130378054 
tel. (23) 66 11091, fax (23) 66 11071 
e-mail: zp@gminababoszewo.pl;urzad@gminababoszewo.pl 

www.ugbaboszewo.bip.org.pl; 

3. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA 
Zapytanie ofertowe w postypowaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego 0 wartosci szacunkowej 
ponizej 30000 euro (z wyl[jczeniem stosowania przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamowien publicznych na podstawie art.4 pkt 8 tejze ustawy (Dz.U. 2019, poz. 1843, ze zm.) 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA. 
1. Przedmiotem zamowienia jest usluga usuwania unieszkodliwiania wyrobow zawieraj[jcych 

azbest z terenu gminy Baboszewo - VI etap. 
2. Zakres prac obejmuje: 

1) demontaz materialow zawieraj[jcych azbest (plyty faliste i plaskie) z obiektow budowlanych 
wykazanych w zal[jczniku nr I znajduj[jcych siy na terenie gminy Baboszewo, pakowanie, 
zwazenie, zaladunek, transport odpadu z miejsca zbiorki do miejsca unieszkodliwienia, 
rozladunek i unieszkodliwienie odpadow zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz 
prowadzenie ilosciowej i jakosciowej ewidencji odpadow zgodnie z obowi[jzuj[jcymi 
przepisami - 5 posesji, 

2) pakowanie, zwazenie odpadow, zaladunek wczdniej zdemontowanych wyrobow 
zawieraj[jcych azbest (plyty fa li ste i plaskie), transport z miejsc zbiorki wykazanych w 
zalqczniku nr I do miej sca unieszkodliwienia, rozladunek i unieszkodliwienie odpadow 
zgodnie z obowi[jzujqcymi przepisami oraz prowadzenie ilosciowej i jakosciowej ewidencji 
odpadow zgodnie z obowi[jzuj[jcymi przepisami - 34 posesje. 

3. Szacunkowe ilosci utylizowanego azbestu: 
1) szacunkowa ilos6 wyrobow zawieraj [jcych azbest planowanych do demontazu 

i unieszkodliwienia: 15,3255 Mg 
2) szacunkowa ilos6 wyrobow zawieraj[jcych azbest planowanych do odbioru 

i unieszkodliwienia (bez demontazu): 102,01 7 Mg 
Do kalkulacji szacunkowej ilosci wyrobow zawierajqcych azbest przyjyto nastypujqce wru10sci: 
ilos6 utylizowanego azbestu (zdjytego/do zdjycia) okreslona na podstawie zlozonych wnioskow 
o udzia! w progrru11ie likwidacji wyrobow zawierajqcych azbest, sredniq wagy I m2 odpadu 
podlegajqcemu unieszkodliwieniu - 17,00 kg. 

3) Zamawiajqcy zastrzega, ze wskazane i10sci wyrobow zawierajqcych azbest mogq ulec 
zwiykszeniu lub znmiejszeniu (roznice wynikle po ostatecznym zwazeniu, nieprzewidziane 
rezygnacje). W takim przypadku wykonawcy nie bydq przyslugiwaly Zadne roszczenia 
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odszkodowawcze z tytulu wykonania uslugi 0 wielkosci mrueJszej nit okreslono w 
szacunkowych ilosciach wyrob6w zawieraj'lcych azbest do demontaZUlodbioru 
i unieszkodliwienia. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zam6wienia stanowie bydzie iloczyn 
faktycznej ilosci masy wyrob6w zawieraj'lcych azbest oraz cen jednostkowych netto ujytych w 
ofercie Wykonawcy powiykszone 0 obowi'lzuj'lc'l stawky podatku V A T. 

5. Wykonawca zobowi'lzany jest do: 
1) sporz'ldzenia i przekazania Zamawiaj'lcemu w terminie do 10 dni roboczych od dnia 

podpisania umowy harmonogramu realizacji prac objytych przedmiotem zam6wienia - wg 
wzoru stanowi'lcego zalljcznik ill 2 do zaproszenia. Ustalone w harmonogramie terminy 
demontazu i odbioru wyrob6w zawierajljcych azbest oraz odbioru juz zdemontowanych 
wyrob6w zawierajljcych azbest muszlj bye uzgodnione z wlascicielami nieruchomosci i 
pozwalaj ljce Wykonawcy na zrealizowanie zam6wienia w terminie do 30 wrzesnia 2020 r. 

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

3) uporzljdkowanie terenu po zakonczeniu wykonania uslugi oraz ewentualnlj wyplaty 
odszkodowan 
z tytulu zniszczen powstalych w wyniku realizacji przedmiotu zam6wienia. Wykonawca 
ponosi pelnlj odpowiedzialnose odszkodowawcz'l wobec wlascicieli nieruchomosci objytych 
przedmiotem zam6wienia oraz os6b trzecich za szkody spowodowane swoim dzialaniem lub 
niedopatrzeniem zwiljzanym z realizacjlj przedmiotu zam6wienia, 

4) wazenie zdemontowanych i odbieranych odpad6w zawierajljcych azbest musi odbywae siy 
w obecnosci przedstawiciela Zamawiaj'lcego i wlasciciela nieruchomosci, po uprzednim 
zawiadomieniu Zamawiaj'lcego i wlasciciela nieruchomosci 0 dniu odbioru. Zawiadomienia 
nalezy dokonae na co najmniej jeden dzien wczesniej przed wyznaczonym terminem 
odbioru. 
Wykonawca dokona wazenia przy uzyciu w!asnych legalizowanych urzljdzen. Z tej czynnosci 
sporz'ldzi protok6l podpisany przez przedstawiciela Zamawiajljcego, wlasciciela 
nieruchomosci oraz Wykonawcy zawierajljcy co najmniej nastypuj'lce informacje: imiy 
i nazwisko wlasciciela nieruchomosci od kt6rego odbierane Slj odpady zawierajljce azbest, 
adres nieruchomosci wraz z numerem dzialki z kt6rej nastypuje odbi6r odpad6w, daty 
odbioru, ilose odebranych odpad6w w Mg z dokladnoscilj do 3 miejsc po przecinku oraz 
potwierdzenie prawidlowego wykonania uslugi. 

5) Wykonawca po zakonczeniu prac demontazowych zlozy pisemne oswiadczenie 0 wykonaniu 
przedmiotu umowy zgodnie z obowi'lzuj'lcymi przepisami dotyczljcymi usuwania 
i unieszkodliwiania wyrob6w zawierajljcych azbest. 

6) Wykonawca przekaze Zamawiaj'lcemu karty przekazania odpad6w na skladowisko, 
posiadaj'lce zezwolenie na unieszkodliwienie odpad6w zawierajljcych azbest. Karty 
przekazania odpad6w musZ<j bye sporzljdzone oddzielnie dla kat dego wlasciciela 
nieruchomosci oraz dokument wagowy ze skladowiska potwierdzaj ljcy ilose odebranych z 
terenu gminy Baboszewo wyrob6w zawierajljcych azbest. 

6. Wykonawca wykona uslugi zgodnie z obowiljzujljcymi w tym zakresie przepisami, 
w szczeg61nosci: 

I)Ustawlj z dnia 14 grudnia 20 12 r. 0 odpadach (Dz.U. 2020 poz.797); 
2)Ustawlj z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2019 poz.1396); 
3)Ustawlj z dnia 19 czerwca 1997 r. 0 zakazie stosowania wyrob6w zawierajljcych azbest 
(Dz.U.201 7 poz. 2119); 
4 )Rozporzljdzeniem Ministl·a Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziemika 2005 r. w sprawie 
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrob6w 
zawierajljcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego utytkowania takich 
wyrob6w (Dz.U. z 2005 r., Nr 216, poz. 1824, ze zm.); 
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5)Rozporz<jdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2004 
r. w sprawie sposob6w i warunk6w bezpieczenstwa uZytkowania i usuwania wyrob6w 
zawieraj<jcych azbest (Oz.U. z 2004 r. , Nr 71, poz. 649, ze zm.); 

7)Rozporz<jdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagan w 
zakresie wykorzystywania wyrob6w zawieraj<jcych azbest oraz wykorzystania i oczyszczania 
insta1acji i urz<jdzen, w kt6rych byly i S<j wykorzystywane wyroby zawieraj<jce azbest (Oz.U. 
z 2011 Nr 8, poz. 31 , ze zm.), 
8)Ustaw<j z dnia 71ipca 1994 r. Prawo budowalne (Oz.U. 2019 r. poz. 1186), 
9)Rozporz<jdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotycZ<jcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 
(Oz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126, ze zm.), 
IO)Ustaw<j z dnia 19 sierpnia 2011 r. 0 przewozie towar6w niebezpiecznych (Oz.U.2020, poz. 
154) 

7. Przedmiot zam6wienia finansowany bt;dzie z dotacji przyznanej przez Wojew6dzki Fundusz 
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz ze srodk6w Gminy Baboszewo. 

8. Miejsce realizacji zam6wienia: Gmina Baboszewo, pow. plonski , woj. mazowieckie, 
miejscowosci Baboszewo, Bozewo, Brzescie Male,Brzescie Nowe, Cieszkowo Stare, Cywiny 
Oynguny, Dluzruewoe, Oramin, Galomin, Goszczyce Srednie,Jarocin, Kielki, Korzybie, 
Kroscin, Kruszewie, Lutomierzyn, Polesie, Sarbiewo, Sokolniki Stare, Wola Folwark, Zbyszyno. 

9. Zamawiaj<jcy nie dopuszcza skladania ofert czt;sciowych. 
10. Wedlug wspolnego Siownika Zamowien (CPV) 

90650000-8 Uslugi usuwania azbestu 
90512000-9 Uslugi transportu odpad6w 
45262669-5 Usuwanie azbestu 

5. TERMIN REALIZACJT PRZEDMIOTU ZAMOWII£NIA 
Przedmiot zam6wienia nalezy wykonac w terminie do 30 wrzesnia 2020r. 

6. WARUNKI UDZIALU W POST1<;POWANIU. 

1. 0 udzielenia zam6wienia mog<j ubiegac sit; Wykonawcy, kt6rzy spelniaj<j warunki dotycz<jce: 
1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli 

przepisy prawa nakiadaj!J obowi!Jzek ich posiadania. 
ORis SRosobu dokonania oceny sRelniania tego warunku: 
Zamawiajqcy uzna warunek za spelniony, jezeii Wykonawca wykaze ze posiada aktualn<j 
decyzjt; wlasciwego organu administracyjnego udzielaj <jc<j zezwolenia na transport odpad6w 
zawieraj<jcych azbest, wydan<j zgodnie z aktualnie obowi<jzuj<jcymi przepisami ustawy 0 

odpadach oraz umowt; z zarz<jdzaj<jcym skladowiskiem lub inny dokument zezwalaj <jcy 
Wykonawcy na unieszkodliwienie odpad6w zawieraj<jcych azbest. 

2) posiadania wiedzy i doswiadczenia. 
ORis SRosobu dokonania oceny sRelniania tego warunku: 
Wykonawca zobowi<jzany jest wykazac, ze w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem 
terminu skladania ofert, a jeze li okres dzialalnosci jest kr6tszy w tym okresie, wykonal 
w spos6b naleZyty co najmniej jednq (I) uslugt; polegaj<jce na demontazu z obiekt6w 
budowlanych wyrob6w zawierajqcych azbest wraz z ich unieszkodliwieniem w ilosci 
minimum 10 Mg lub co najmniej jedn<j (I) uslug<j polegaj<jc<j ma unieszkodliwiania azbestu 
w ilosci minimum 50 Mg. 

3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamowienia. 
ORis SRosobu dokonania oceny sRelniania tego warunku: 
Zamawiajqcy L1zna warunek za spelniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje co 
najmniej trzema (3) osobami posiadaj<jcymi odpowiednie szkolenie w zakresie 
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bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrob6w zawierajqcych 
azbest zgodnie z aktualnie obowiqzujqcym rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki i pracy 
przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrob6w zawierajqcych azbest oraz programu szkolenia w 
zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrob6w. 

2. W toku dokonywania oceny zlozonych ofert Zamawiajqcy moze zqdae od Wykonawc6w 
wyjasnien dotyczqcych tresci zlozonych ofert. 
3. Zamawiajqcy poprawi w tekscie oferty oczywiste omylki pisarskie i rachunkowe 
(z uwzglydnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) w obliczeniu ceny. 
4. Zamawiajqcy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom okreSlonym w zaproszeniu do zlozenia oferty i zostala oceniona jako 
najkorzystniejsza. 
5. Inforrnacjy 0 wyborze oferty Zamawiajqcy zamleSCl na stronie intemetowej 
www.bip.gminababoszewo.pl oraz na tablicy ogloszen Urzydu Gminy Baboszewo. 

7. KRYTERIUM OCENY OFERT 
I )Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena przedmiotu zam6wienia - 100% 
2)Opis przyznawania pUnktacji oferty: 
Oferta z najnizszq cenq otrzyma maksymalna ilosc 100 punkt6w. Oferty nastypne bydq oceniane 
na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtanszej wg. wzoru 
C = IC m;n l C b'dl .x 100 

gdzie: 
C - I iczba punktow za ceny ofertowq 
em;, - najnizsza cena ofeltowa sposrod ofert badanych 
C bod - cena ofelty badanej 

Uzyskana z wyliczenia ilosc punktow zostanie ostatecznie ustalona z dokladnosciq do dlUgiego miejsca 
po przecinku z zachowaniem zasady zaokrqglen matematycznych. 

3)Wykonawca okreSli ceny oferty, kt6ra stanowic bydzie wynagrodzenie ryczahowe za 
realizacjy przedmiotu zam6wienia, podajqc jq w zapisie liczbowym i slownie z dokladnosciq do 
grosza (do dw6ch miejsc po przecinku). 
4)Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszystkie koszty zwiqzane z realizacjq przedmiotu 
zam6wienia, w tym ryzyko i odpowiedzialnosc Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich 
koszt6w zwiqzanych z realizacjq przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnik6w 
majqcych lub mogqcych miee wplyw na koszty. 
5)Niedoszacowanie, pominiycie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze 
bye podstawq do zqdania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego. 

8. SPOSOB PRZYGOTOW ANIA OFERTY. 
I . Oferta wraz z zalqcznikami powinna bye sporzqdzona w jyzyku polskim oraz podpisana przez 

osoby/y uprawnione do wystypowania w imieniu Wykonawcy opatrzona pieczyciq 
Wykonawcy. 

2. Do oferty naleZy zalqczye dokumenty wyszczeg6lnione w pkt 9 oraz pelnomocnictwo do 
podpisania oferty w przypadku skladania oferty przez pelnomocnika. 

9. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJJ\ DOSTARCZYC 
WYKONA WCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU 
W POSTF,POWOW ANIU. 

Wykonawca zobowiqzany jest zal1jczye do oferty nastypuj1jce dokumenty: 
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1) aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 0 dzialalnosci 
gospodarczej , jezeli odrybne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione 
nie wczesniej niz 6 miesiycy przed uplywem tenninu do skladania ofert, 
2)aktualnq decyzjy wlasciwego organu administracyjnego udzielajqcq zezwolenia na transport 
odpad6w zawierajqcych azbest, wydana zgodnie z aktualnie obowiqzujqcymi przepisami 
ustawy 0 odpadach. 
3)umowy z zarzqdzajqcym skladowiskiem lub inny dokument zezwalajqcy Wykonawcy na 
unieszkodliwienie odpad6w zawierajqcych azbest. 
4)wykaz wykonanych uslug w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrob6w zawierajqcych 
azbest, w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres 
dzialalnosci jest kr6tszy w tym okresie wraz z podaniem dat wykonania i podmiot6w na rzecz 
kt6rych dostawy zostaly wykonane oraz zalaczeniem dowod6w, czy zostaly wykonane lub Sq 
wykonywane naleZycie (wz6r zal. nr 3). 
Z tresci poswiadczenia ma wynikac, ze Wykonawca nalezycie zrealizowal co najmniej 
jednq uslugi polegajqce na demontazu z obiektow budowlauych i unieszkodliwieniu 
wyrobow zawierajqcych azbest w i10sciach nie mniejszych jak 10 Mg lub co najmniej 
jednq uslug~ polegajqcq na unieszkodliwianiu wyrobOw zawierajqcych azbest w i10sci co 
najmniej 50 Mg, podajqc nazwy, adres i numer telefonu odbiorcy. 
5)oswiadczenie, ze osoby, kt6re bydq uczestniczyc w wykonywaniu zam6wienia posiadajq 
wymagane uprawnienia tj. posiadajqcymi odpowiednie szkolenie w zakresie bezpieczenstwa 
i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrob6w zawierajqcych azbest zgodnie 
z aktualnie obowiqzujqcymi przepisami (wz6r zal. Nr 4). 
6)wykaz os6b, kt6re bydq uczestniczyc w wykonaniu zam6wienia (wz6r zal. nr 5). 

10. TERMIN SKLADANIA OFERT 

1. Ofert~ nalezy zloZyc do OS Iipca 2020 roku do godz. 11 00: 

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

• lub osobiscie w Kancelarii Og61nej Urzydu Gminy Baboszewo, 

w zamkniytej kopercie z napisem: "Oferta w post~powaniu 0 udzieleuie zamowlenia 
pubJicznego na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobOw zawierajqcych azbest z terenu 
Gminy Baboszewo - VI etap; nie otwierac przed dniem OSlipca 2020 r. godz. 11.05" 

2. Oferty zlozone po wyznaczonym tenninie nie zostanq rozpatrzone. 0 zachowaniu tenninu 
zlozenia oferty decyduje data wplywu oferty do Urzydu Gminy Baboszewo. Oferta otrzymana po 
uplywie terminu skladania ofert zostanie zwrocona Wykonawcy i nie bydzie podlegala ocenie. 
Wykonawca moze zloZyc tylko jednq oferty. 

3. Otwarcie zlozonych ofert nastqpi w siedzibie Zamawiajqcego w dniu OS Iipca 2020 roku 
o godz. 11 05 pok. Nr 7 

10. W ARUNKI ZMIANY UMOWY 
I. Dopuszczalne Sq nastypujqce przypadki i warunki znliany umowy: 

1) Zmiana postanowien zawartej umowy dot. przedluzenia terminu realizacji uslug, bydzie 
l110zliwa tylko w szczeg61nie uzasadnionych przypadkach, nie wynikajqcych z winy Stron, 
w szczeg61nosci w przypadku: 

a) bardzo trudnych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajqcych Wykonawcy 
prowadzenie prac zwiqzanych z demontazem azbestu z obiektow, 

b) dzialania sily wyzszej (np. pozar, dzialania sHy przyrody, zamieszki, strajki, akty ten-oru 
itp.) majqcej bezposredni wplyw na terminowosc wykonywania uslugi, 

c) na skutek dzialania osob trzecich lub organow wladzy publicznej, ktore spowodujq 
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zam6wienia, 
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d) wystqpienia okolicznosci, kt6rych Strony nie byly w stanie przewidziec, pomimo 
zachowania naleZytej starannosci , 

2) Termin realizacji uslug moze zostac przedluzony stosownie do okresu zaistnialego op6znienia 
w sytuacjach opisanych powyzej lub odpowiednio do konsekwencji zrniany zalozen lub 
warunk6w realizacji zam6wienia, niezalemej od Stron. 

3. Zmiana faktycznej ilosci masy wyrob6w zawierajqcych azbest oraz zmiana zakresu przedmiotu 
zam6wienia nie wymagajq aneksu do umowy. 

4. Zmiany umowy wymagajq formy pisemnej, pod rygorem niewai nosci. 

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
I.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wiijt Gminy Baboszewo 

(dalej: "ADMINISTRA TOR"), z siedzibq: ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo. 
Z Administratorem moina siy kontaktowac pisemnie, za pomocq poczty tradycyjnej na adres: 

ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo lub drogq e-mailowq pod adresem: 
urzad@gminababoszewo.pl. 
2. Administrator wyznaczyllnspektora Ochrony Danych, z kt6rym moma siy skontaktowac pod 
adresem mailowym: iod@gminababoszewo.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe sq przetwarzane na podstawie art. 6 ust. I lit. c, e) Rozporzqdzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

os6b fi zycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og61ne rozporzqdzenie 0 ochronie 

danych) 
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa siy w celu zwiqzanym z postypowaniem 
o lIdzielenie zam6wienia publicznego m ZP.271.2.S.2020 prowadzonym w trybie zapytania 
ofertowego (szacllnkowa wartosc zam6wienia do 30 000 ellro). 

5. Dane osobowe nie pochodzq od stron trzecich. 
6. Administrator nie zamierza przekazywac danych do panstwa trzeciego Illb organizacji 
miydzynarodowej. 

7. Administrator bydzie przekazywal dane osobowe innym podmiotom, ty Iko na podstawie 
przepis6w prawa 
8. Dane osobowe bydq przetwarzane przez Administratora przez okres 4 lat od dnia zakonczenia 
postypowania 0 udzielenie zam6wienia, a jeieli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje caly czas trwania lImowy. 

9. Osoba, kt6rej dane dotyczq rna prawo do iqdania od administratora dOStyPll do danych 

osobowych, ich sprostowania, lIsuniycia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a takie prawo do przenoszenia danych. 

10. Skargy na dzialania Administratora moma wniesc do Prezesa Urzydu Ochrony Danych 
Osobowych. 

11.0bowiqzek podania przez Wykonawcy danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczqcych 
jest wymogiem zwiqzanym z udzialem w postypowaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego 

o wartosci poniiej 30 000 euro bez kt6rego nie moi na udzielic zam6wienia w przypadku wyboru 
najkorzystniejszej oferty. ; 

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji . 
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12. INNE INFORMACJE 

I.Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej: www.bip.gminababoszewo.pl i tablicy 
ogloszen Urzydu Gminy Baboszewo w dniu 01 lipca 2020 r. 

2. Zapytanie ofertowe moze zostac zmienione przed uplywem terminu skladania ofert 
przewidzianym w zapytaniu ofertowym. Zamawiaj1)cy przedruza termin skladania ofert 0 czas 
niezbydny do wprowadzenia zmian w ofertach, jezeli jest to konieczne z uwagi na zakres 
wprowadzonych zmian. 

3. Trese pytan dotycz1)cych zapytania ofertowego wraz z wyjasnieniami zamawiaj1)cego 
publikowana bydzie na stronie Zamawiaj1)cego www.bip.gminababoszewo.pl 

4.0soby uprawnione do porozumiewania siy z Wykonawcami w sprawie zamowienia: 
• w sprawach zawi1)zanych z przedmiotem zam6wienia - Pan Robert Krysiak i Pan Marcin 

Tomczewski, e-mail: infrastruktura@gminababoszewo.pl; 
• w sprawach zwi1)zanych z procedur1) dot. udzielenia zam6wienia publicznego, Pan Zbigniew 

Sulinski e-mail: zp@gminababoszewo.pl. 

5. Zamawiaj1)cy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postypowania bez podania przyczyn 

Zalaczniki: 
I. Formularz oferty (wzor - zal. ill I) 
2. Wykaz obiekt6w budowlanych wraz z informacj1) 0 ilosci utylizowanego azbestu (zal. ill 2) 
3. Wykaz wykonanych usrug (wz6r zal. ill 3) 
4. Oswiadczeniu 0 posiadaniu wymaganych uprawnien (wzor zal. ill 4) 
5. Wykaz osob (wz6r zal. ill 5) 
6. Wz6r umowy (zal. ill 6) 

SekIetorz Gminy 
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