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GM INA BABOSZEWO 
09-1 :10 \3 ' l llOS7.C WO. ul. W'ilrszawska 9A 

Hogon 130378054 
NIP 5671790440 

Baboszewo, dnia 27 lipca 2020 r. 

Strona internetowa Zamawiaj'lcego 

www. bip.gminababoszewo.pl 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Gmina Baboszewo (zwana dalej "ZamawiajlJcym") zaprasza Wykonawcow do zlozenia oferty na 
realizacj~ zadania pn. "Wykonanie okresowej kontroli przewodow kominowych w bndynkach 
b~dlJcych wlasnoscilJ Gminy Baboszewo". 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ1\CEGO. 

Gmina Baboszewo 

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

NIP 567 1790440, REGON 130378054 

tel. (23) 66 11 091, fax (23) 66 11 071 

e-mai l: zp@gminababoszewo.plurzad@gminababoszewo.pl 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA 
Zapytanie ofertowe w postypowaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego 0 wartosci szacunkowej 
ponizej 30 000 euro (z wyi<jczeniem stosowania przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zam6wien publicznych na podstawie mi. 4 pkt 8 u.Pzp Dz.U. 20 19, poz.1843, ze zm.) 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA. 

1. Wykollallie okresowej kOlltroli przewod6w kominowych w budynkach b~dl!cych wlaslloscil! 

Gminy Baboszewo. 

Zakres lIslllgi obejmuje wykonanie kontroli przewodow i polqczen kominowych, w tym: 

I) kontroli stanu technicznego przewodow kominowych (dymowych , spalinowych 
wen tylacyjnych, awaryjnych) obejmuj'lcq badanie droznosc przewodow kominowych, 
sprawdzenie stanll technicznego glowic i nasad kominowych, 

2) sprawdzenie czy nie wystypuj'lllszkodzenia przewod6w kominowych , kanalow, wlazow i 
innych elementow kominowych, 

3) sprawdzenie urz'ldzen grzewczo - kominowych pod wzg1ydem bezpieczenstwa 
przeciwpozarowego ze szczegolnym uwzglydnieniem od1eglosci od latwopalnych 
elementow konstrukcji budynku, 
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4) sprawdzenie pod wzglydem BHP urz~dzen pomocniczych takich jak lawy kominiarskie , 
drabiny , wlazy dachowe. 

5) czyszczenie przewod6w kominowych, jezeli jest taka potrzeba. 
6) dokonanie przeg l~du instalacj i kominowej w obecnosci administratoraluzytkownika 

obiektu potwierdzonej jego wlasnorycznym podpisem. 
7) sporz~dzenie i przekazanie do Urzydu Gminy Baboszewo protokol6w pokontrolnych 

2. Wykaz budynk6w do wykonania przegilldu stanu technicznego instalacji kominowych: 

1. Budynek socjalny w miejscowosci Niedarzyn 32 pow. uzytkowa 315 m2 
2. Budynek socjalny w miejscowosci Cywiny Dynguny 20A pow. uzytkowa 204 m2 
3. Budynek socjalny w miejscowosci Cywiny Dynguny 21 pow. uzytkowa 101 ,85 m2 
4. Budynek socjalny w miej scowosci Sr6dborze 33 pow. uzytkowa 336,98 m2 
5. Budynek mieszkalny jednorodzinny w miejscowosci Polesie nr 9 pow. uzytkowa 85,60 m2 
6. Budynek domu nauczyciela w Baboszewie ul. J i A. Brodeckich 4, pow. uzytkowa 233,6 m2 
7. Budynek socjalny w miejscowosci Baboszewo ul. Osiedlowa 2, pow. uzytkowa 22 1,74 m2 
8. Swietlica Srodowiskowa w Baboszewie, Baboszewo ul. Sp61dzielcza 4, pow. uzytkowa 850 m2 
9. Swietlica Wiej ska w Goszczycach Srednich, pow. uzytkowa 160 m2, 
10. Swietlica wiejska w Sarbiewie, pow. uzytkowa 190 m2 
11. Swietlica wiejska w Dziektarzewie, pow. uzytkowa 190 m2, 
12. Swietlica wiejska w Rzewinie + czysc mieszkalna pow. uzytkowa 100 m2, 
13. Swictlica wiejska w Woli Folwark, pow. uzytkowa, 150 m2, 
14. Swietli ca wiej ska w Cywinach Wojskich, pow. uzytkowa - 180 m2, 
15. Swietlica wiejska w Niedarzynie- pow. uzytkowa 232 m2 
16. Swietlica wiejska w Draminie- pow. uzytkowa 200 m2. 
17. Budynek Urzydu Gminy w Baboszewie, ul. Warszawska 9a, pow. uzytkowa 1191 ,13 m2, 
18. Budynek starego Urzydu Gminy, ul. Brodeckich I, pow. uzytkowa 304,20 m2, 
19. Hala Sportowo Widowiskowa w Baboszewie, ul. Brodeckich 6, pow. uzytkowa 1530 m2, 
20. Bud. Osrodka Zdrowia w Sarbiewie, pow. uzytkowa 450 m2, 
21. Szkola Podstawowa w Baboszewie ul. Brodeckich 6, pow. uzytkowa 3155,86 m2, 
22 . Szkola Podstawowa w Sarbiewie, Sarbiewo 17, pow. uzytkowa 1026 m2, 
23. Szkola Podstawowa w Mystkowie, Mystkowo 53, pow. uzytkowa 689,70 m2, 
24. Zesp61 Szk6! w Polesiu, Polesie 9, pow. uzytkowa 2246,90 m2, 
25. Przedszkole w Baboszewie wraz z zapleczem dla potrzeb boiska "ORLIK", Baboszewo ul. 
Brodeck ich 4, pow. uzytkowa 728,83 m2. 
26. Przedszkole w Baboszewie - oddzial przedszkolny Baboszewo ul. Brodeckich 4 - pow uzytkowa 
100 m2. 
27. Stacja uzdatniania wody w miejscowosci Cieszkowo Kolonia 3 pow. uzytkowa 289,80 m2 .. 

3. Wed lug wsp61nego Slownika Zam6wien (CPY) 
90.9 1.50.00-4 Uslugi czyszczenia piec6w i komin6w 

Ill. TERMIN REALIZACJI ZAMOWlENIA 

Kontrolcy nalezy wykonac i przekazac Zamawiaj ~cemu poswiadczenia wykonania przeg l~du do dnia 
31 sierpnia 2020 1'. 
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IV. W ARUNKI UDZIALU W POSTF;POW ANlU. 
I. 0 udzielenia zam6wienia mogq ubiegac siy Wykonawcy, kt6rzy: 
I) prowadzq dzialalnosc gospodarczq w zakresie uslug kominiarskich wpisanq do odpowiedniego rejestru 
(CE IDG lub KRS) 

2) dysponujq co najmniej jednq osobq posiadajqC<j kwalifikacje zawodowe w zawodzie "kominiarz". 

V. KRYTERlUM OCENY OFERT 
I. Kryterium wyboru najkorzystniej szej oferty jest oajoiZsza ccoa. 
2. Wykonawca okresli ceny oferty, kt6ra stanowie bydzie wynagrodzenie ryczahowe za realizacjy 

przedmiotu zam6wienia, podajqc jq w zapisie liczbowym i slownie z dokladnosciq do grosza (do dw6ch 
miejsc po przecinku). 
3. Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszystkie koszty zwi'!zane z reali zacj,! przedmiotu zam6wienia, 
w tym ryzyko i odpowiedzialnose Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich koszt6w zwi'!zanych 
z realizacj,! przedmiotu umowy ( w tym koszty dojazd6w do obiekt6w), a takie oddzialywania innych 

czynnik6w majqcych lub mog'!cych miee wplyw na koszty. 

4. N iedoszacowanie, pominiycie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moie bye 
podstaw'! do i,!dania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego. 

VI. SPOSOB PRZYGOTOWANIA I ZLOZENIA OFERTY. 
I.Oferta powinna bye sporz'!dzona na "Formularzu ofertowym" stanowi,!cym za1'lcznik do niniejszego 
zapytania, podpisana przez osobyfy uprawnione do wystypowania w imieniu Wykonawcy i opatrzona 

pieczyci,! Wykonawcy. 

Do oferty naleiy zalaczye: 
1 )pelnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku skladania oferty przez pelnomocnika, 
2)aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji dzialalnosci gospodarczej, 
wystawiony nie wczeSniej jak 6 miesiycy przed skladaniem ofert i poswiadczony za zgodnosc 

z oryginalem przez Wykonawcy. 
2. W toku oceny ofel1 Zamawiajqcy moie if)dae od Wykonawc6w wyjasnieil dotyczqcych tresci 

zloionych ofer!. 

Vll. TERMIN I MIEJSCE ZLOZENIA OFERTY, TERMIN OTWARCIA OFERT. 
I.Oferty naleiy zloiye do 04 sierpoia 2020 r. roku do godz. 11 00 - za posrednictwem pocztyfkuriera 

lub osobiscie na adres: Urzf)d Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo 
Ili b osobiscie w KANCELARII OGOLNEJ Urzydu Gminy Baboszewo w zamkni"tej kopercie z 

napisem "Oferta oa wykooanie kootroli przewod6w komioowych". 
2.0ferty zloione po terminie nie zostanq rozpatrzone. 
3.0soba uprawniona do porozumiewania siy z Wykonawcami - Pan Zbigniew Suliilski - tel. (23) 66 II 

091 wew. 4 1 , e-mail: zp@gminababoszewo.pl -wgodzinachod 730 do 1530 

2.0twarcie zloionych ofert nastf)pi w dniu 04 sierpoia 2020 r . godz. 1105 w pok. Nr 7 Urzydu Gminy 

Baboszewo. 
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VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

I.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest W ojt Gminy Baboszewo 
(dalej: "ADMINISTRATOR"), z siedzib,r ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo. 
Z Administratorem mozna siy kontaktowac pisemnie, za pomoc'l poczty tradycyjnej na adres: 
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo lub drogtj e-mailowtjpodadresem:urzad@gminababoszewo.pl. 
2. Administrator wyznaczyl lnspektora Ochrony Danych, z ktorym mozna siy skontaktowac pod 
adresem mailowym: iod@gminababoszewo.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe S'l przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e) Rozporztjdzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20 16/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob 
tizycznych w zwi'lzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporztjdzenie 0 ochronie danych) 
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa siy w celu zwitjzanym z postypowaniem 
o udzielenie zamowienia publicznego nr ZP.271.2.7.2020 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego 
(szacunkowa wartosc zamowienia do 30 000 euro). 
5. Dane osobowe nie pochodz'l od stron trzecich. 
6. Administrator nie zamierza przekazywac danych do panstwa trzeciego lub organizacji 
miydzynarodowej. 
7. Administrator bydzie przekazywal dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisow 
prawa 
8. Dane osobowe bydtj przetwarzane przez Administratora przez okres 4 lat ad dnia zakonczenia 
postypowania a udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje caly czas trwania llmowy. 
9. Osoba, kt6rej dane dotycztj ma prawo do ztjdania od administratora dostypu do danych osobowych, 
ich sprostowania, uSllniycia Illb ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a tabe prawo do przenoszenia danych. 
10. Skargy na dzialania Administratora mozna wniesc do Prezesa Urzydu Ochrony Danych Osobowych. 
II.Obowi'lzek podania przez Wykonawcy danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotycz'lcych jest 
wymogiem zwitjzanym z udzialem w postypowaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego 
o wartosci ponizej 30 000 eW'o bez ktorego nie mozna lldzielic zamowienia w przypadku wyboru 
najkorzystniejszej ofeliy.; 
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

IX. INNE INFORMACJE 

I.Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej: www.bip.gminababoszewo.pl i tablicy 
ogloszen Urzydu Gminy Baboszewo w dniu 27 lipca 2020 r. 

2. Ogloszenie 0 wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na: 
stronie internetowej Zamawiajtjcego: www.ugbaboszewo.bip.org.pl; 

3. Zapytanie of eli owe moze zostac zmienione przed llplywem terminu skladania ofert 
przewidzianym w zapytanill ofertowym. Zamawiajqcy przedluza termin skladania of eli a czas 
niezbydny do wprowadzenia zmian w ofertach, jezeli jest to konieczne z uwagi na zakres 
wprowadzonych zmian. 
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4. Trese pytan dotyczqcych zapytania ofertowego wraz z wyjasnieniami zamawiajqcego publi kowana 
bydzie na stronie Zamawiajqcego www.bip .gminababoszewo.pl 
5.0soby uprawnione do porozumiewania siy z Wykonawcami w sprawie zamowienia: 

• w sprawach zawiqzanych z przedmiotem zamowienia - Pan Radoslaw Balcerzak, e-mail: 
gk@gminababoszewo.pl; 

• w sprawach zwiqzanych z procedurq dot. udzielenia zamowienia publicznego, Pan Zbigniew 
Suliilski e-mail : zp@gminababoszewo.pl; 

6. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do uniewa:i:nienia postypowania bez podania przyczyn 

Zal!!czniki: 
1. Formularz oferty (wzor - zal . nr I) 
2. Wz6r umowy (zal . nr 2) 


