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GMINA BABOSZEWO 
09~130 Baboszcwo. ttl. Warsz<lwska 9A 

Regan 1 3037H05~ 
NIP 5671790440 

Baboszewo, dnia 02 wrzesnia 2020 r. 

Strona internetowa Zamawiaj'lcego 

www. bip.gminababoszewo.pl 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Gmina Baboszewo (zwana dalej "Zamawiajllcym") zaprasza Wykonawc6w do zlo:ienia oferty na 
realizacj~ zadania pn. "Wykonanie badan rezystancji izolacji, skutecznosci ochrony 
przeciwpora:ieniowej, ora przegllldu instalacji odgromowej w budynkach b~dllcych wlasnoscill 
Gminy Baboszewo." 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ1\CEGO. 

Gmina Baboszewo 

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

NIP 567 17904 40, REGON 130378054 

tel. (23) 661 1091 , fax (23) 6611071 

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

II. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA 
Zapytanie ofertowe w postypowaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego 0 wartosci szacunkowej 
ponizej 30 000 euro z wYfljczeniem stosowania przepis6w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zam6wiel1 publicznych, na podstawie art. 4 pkt 8 tej ze ustawy (Dz.U. 2019, poz. 1843, ze zm.) 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA. 

1.Wykonanie badan rezystancji izolacji, skutecznosci ochrony przeciwpora:ieniowej, ora 
przeghldu instalacji odgromowej w budynkach b~dllcych wlasnoscill Gminy Baboszewo. 

Wykaz budynk6w do wykonania przegllldu rezystancji izolacji, badania skutecznosci ochrony 
. przeciwpora:ieniowej przez szybkie wy1llczenie zasilania, oraz przegllld instalacji odgromowej: 
Lp. Nazwa i adres obiektu, pow. uzytkowa 

1 Budynek socjalny w miejscowoSci Niedarzyn 32 pow. uzytkowa 3 15 m' · 

2 Budynek socjalny w miej scowosci Cywiny Dynguny 20A pow. uzytkowa 204 mO. 

0 Budynek socjalny w miejscowoSci Cywiny DyngwlY 2 1 pow. uzytkowa 101 ,85 m'. J 

4 Budynek socj alny w miejscowosc i Sr6dborze 33 pow. uiytkowa 336,98 m' . 

If 
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5 Budynek mieszkalny jednorodzinny w miejseowosei Polesie nr 9 pow. uzytkowa 85,60 m' 

6 Budynek domu nauezyeiela w Baboszewie ul. J i A. Brodeekieh 4, pow. uzytkowa 233,6 m" 

7 Budynek soejalny w miej seowosei Baboszewo ul. Osiedlowa 2, pow. uzytkowa 221,74 m' 

8 Swietliea Srodowiskowa w Baboszewie. Baboszewo ul. Sp61dzielcza 4, pow. uzytkowa 850 m'. 

9 Swietliea wiejska w Goszezyeaeh Srednieh, pow. uzytkowa 160 m' , 

10 Swietiiea wiej ska w Sarbiewie, pow. uzytkowa 190 m', 

11 Swietiiea wiejska w Dziektarzewie, pow. uZytkowa 190 m' 

12 Swietliea wiejska w Rzewinie + eZl'se mieszkalna pow. uzytkowa 100 m' 

13 Swieti ica wiejska w Woli Folwark, pow. uzytkowa, pow. uzytkowa 150 m' 

14 Swietiica wiejska w Cywinaeh Wojskieh, pow. uzytkowa - 180 m' 

15 Swietl iea Wiejska w Niedarzynie - pow. uZytkowa 232,00 m 

16 Swietl iea wiejska w Draminie - pow. uzytkowa 200 m' 

17 Budynek Urzl'du Gminy w Baboszewie, ul. Warszawska 9a, pow. uzytkowa 1191 ,13 m' . 

18 Budynek Urzl'du Gminy, ul. Brodeekieh I, pow. uzytkowa 304,20 m'. 

19 Hala Sportowo Widowiskowa w Baboszewie, ul. Brodeekieh 6, pow. uzytkowa 1530 m'. 

20 Bud. Osrodka zdrowia w Sarbiewie, pow. uzytkowa 450 m'. 

21 Szkola Podstawowa w Baboszewie ul. Brodeekieh 6, pow. uzytkowa 3155,86 m'. 

22 Szkola Podstawowa w Sarbiewie, Sarbiewo 17, pow. uzytkowa 1026 m'. 

23 Szkola podstawowa w Mystkowie, Mystkowo 53, pow. uzytkowa 689,70 m' . 

24 Szkola Podstawowa w Polesiu, Polesie 9, pow. uzytkowa 2246,90 m'. 

25 Przedszkole w Baboszewie wraz z zapleezem dla potrzeb boiska "ORLIK", Baboszewo 

lIl. Brodeekieh 4, pow. uzytkowa 728,83 m2. 

26 Przedszkole w Baboszewie - Oddzial Przedszkolny, Baboszewo, ul. Brodeekieh 4, pow. uzytkowa 100 m', 

27. Zaklad Wodoei~g6w i Kanalizaeji w Baboszewie - Stacja Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii , Cieszkowo 
Kolonia 3, pow. uzytkowa 289,90 m' 

3. Wcdlug wspolnego Slownika Zamowien (CPV) 
71355000-1 Uslugi pomiarowe 
71314100-3 Uslugi e1ektryczne 
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Ill. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA 

Kontrol y nalezy wykonae i przekazae Zamawiaj,!cemu poswiadczenia wykonania przegl,!du do dnia 
30 wrzesnia 2020 r. 

IV. W ARUNKI UDZIALU W POSTF,:POW ANIV. 
I. 0 udzielenia zam6wienia mog,! ubiegae siy Wykonawcy, kt6rzy: 
1) prowadzq dziafalnosc gospodarczq w zakresie usfug elektrycznych wpisanq do odpowiedniego rejestru 
(CEIDG lub KRS) 
2) dysponuj,! co najmniej jedn,! osob,! posiadajqcq kwalifikacje zawodowe/uprawnienia do przeprowadzania 
badan rezystancji izolacji , skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, ora przegl,!du instalacji 
odgromowej. 

V. KRYTERIUM OCENY OFERT 
1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej ofe11y jest najniZsza cena. 
2. Wykonawca okresli ceny oferty, kt6ra stanowie bydzie wynagrodzenie ryczahowe za reaiizacjy 

przedl11iotu zam6wienia, podaj,!c j,! w zapisie liczboWYI11 i slownie z dokladnosci,! do grosza (do dw6ch 

l11iejsc po przecinku). 

3. Wynagrodzenie ryczahowe obejmuje wszystkie koszty zwi,!zane z realizacj,! 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 takZe oddzialywania innych 
czynnik6w maj,!cych lub l11og'!cych miee wplyw na koszty. 

4. Niedoszacowanie, pominiycie oraz brak rozpoznania zakresll przedmiotll umowy nie moze bye 

pods taw'! do z,!dania zmiany wynagrodzenia ryczahowego. 

VI. SPOSOB PRZYGOTOWANIA I ZLOZENIA OFERTY. 
1.0ferta powinna bye sporz'!dzona na "Formularzu ofertowym" stanowi,!cym zal'!cznik do niniejszego 

zapytania, podpisana przez osoby/y uprawnione do wystypowania w imieniu Wykonawcy i opatrzona 

pieczyci,! Wykonawcy. 

Do oferty nalezy zalaczye: 

1 )pelnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku skladania oferty przez pelnomocnika, 
2)aktualny odpis z wlasciwego rejestru illb z centralnej ewidencji dzialalnosci gospodarczej, 

wystawiony nie wczesniej jak 6 miesiycy przed skladaniem ofert i poswiadczony za zgodnose 

z oryginalem przez Wykonawcy. 

2. W tokll oceny ofert Zamawiaj,!cy moze :i<!dac od Wykonawc6w wyjasnien dotycz'!cych tresci 

zlozonych ofert. 

VII. TERM IN I MIEJSCE ZLOZENIA OFERTY, TERMIN OTWARCIA OFERT. 
1.0ferty nalezy zlozye do OS wl'zesnia 2020 r. roku do godz. 10 00 

- za posrednictwem poczty/kuriera 

lub osobiscie na adres: Urz'!d Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo 

Ilib osobiscie w KANCELARII OGOLNEJ Urzydu Gminy Baboszewo w zamkniytej kopercie z 

napisem "Ofel'ta na wykonanie bad an rezystancji izolacji, skutecznosci ochrony 
pl'zeciw(lol'aieniowej, ora (ll'zeghldu instaiacji odgl'omowej w budynkach stanowiqcych wlasnosc 
Gminy Baboszewo"". 
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2.0ferty ziozone po terminie nie zostanq rozpatrzone. 
3.0soba uprawniona do porozumiewania siy z Wykonawcami - Pan Zbigniew Sulinski - tel. (23) 66 II 

091 wew. 4 1 , e-mai l: zp@gminababoszewo.pl - w godzinach od 730 do 1530 

2.0twarcie ziozonych ofert nastqpi w dniu OS wrzesnia 2020 r . godz. 10 os w pok. Nr 7 Urzydu Gminy 

Baboszewo. 

VIlI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

I.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest W 6jt Gminy Baboszewo 
(dalej: "ADMfNISTRATOR"), z siedzibq: ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo. 
Z Administratorem mozna siy kontaktowac pisemnie, za pomocq poczty tradycyjnej na adres : 
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo lub drogq e-mailowqpodadresem:urzad@gminababoszewo.pl. 
2. Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z kt6rym mozna siy skontaktowa6 pod 
adresem mailowym: iod@gminababoszewo.pJ 
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 osob 
fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepiywu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzqdzenie 0 ochronie danych) 
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa siy w celu zwiqzanym z postypowaniem 
o udzielenie zam6wienia publicznego ill' ZP.271.2.8.2020 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego 
(szacunkowa wartosc zam6wienia do 30 000 euro). 
5. Dane osobowe nie pochodzq od stron trzecich. 
6. Administrator nie zamierza przekazywac danych do panstwa trzeciego lub orgalllzacJI 
miydzynarodowej. 
7. Administrator bydzie przekazywai dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepis6w 
prawa 
8. Dane osobowe bydq przetwarzane przez Administratora przez okres 4 lat od dnia zakonczenia 
postypowania 0 udzielenie zam6wienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje caiy czas trwania umowy. 
9. Osoba, kt6rej dane dotyczq rna prawo do zqdania od administratora dostypu do danych osobowych, 
ich sprostowania, usuniycia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a takZe prawo do przenoszenia danych. 
10. Skargy na dziaiania Administratora mozna wniesc do Prezesa Urzydu Ochrony Danych Osobowych. 
II.Obowiqzek podania przez Wykonawcy danych osobowych bezposrednio PanilPana dotyczqcych jest 
wymogiem zwiqzanym z udziaiem w postypowaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego 
o wartosci ponizej 30 000 euro bez ktorego nie mozna udzielic zam6wienia w przypadku wyboru 
najkorzystniejszej oferty. ; 
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzj i. 

IX. INNE INFORMACJE 

I.Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej: www.bip.gminababoszewo.pl i tablicy 
ogloszeI1 U rZydu Gminy Baboszewo w dniu 02 wrzesnia 2020 r. 

2. Ogloszenie 0 wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na: 
stronie internetowej Zamawiajqcego: www.ugbaboszewo.bip.org.pl; 
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3. Zapytanie ofertowe moze zostae zmienione przed uplywem tenninu skladania ofert 
przewidzianym w zapytaniu ofertowym. Zamawiaj 'lcy przedluza telmin skladania ofert 0 czas 
niezbydny do wprowadzenia zmian w ofertach, jezeli jest to konieczne z uwagi na zakres 
wprowadzonych zmian. 
4. Trese pytan dotycz'lcych zapytania ofertowego wraz z wyjasnieniami zamawiaj 'lcego publikowana 
bydzie na stronie Zamawiaj 'lcego www.bip.gminababoszewo.pl 
5.0soby uprawnione do porozumiewania siy z Wykonawcami w sprawie zam6wienia: 

• w sprawach zawi'lzanych z przedmiotem zam6wienia - Pan Radoslaw Balcerzak. e-mai l: 
gk@gminababoszewo.pl; 

• w sprawach zwi'lzanych z procedur'l dot. udzielenia zam6wienia publicznego, Pan Zbigniew 
Sulinski e-mail: zp@gminababoszewo.pl; 

6. Zan1awiajljcy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postypowania bez podania przyczyn 

Zalllczniki: 
I . Form ularz oferty (wz6r - zal. ill 1) 
2. Wz6r umowy (zal. nr 2) 

W6JT 

mgr into BOgd~ Pietrusztwski 
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. , 

Zalqcznik Nr 1 - Formularz oferty 

OFERTA 

GMINA BABOSZEWO 
[nazwa Zamawiajqcego] 

Adres: 09-130 Baboszewo 
uJ. Warszawska 9 A 

pelna na zwa firmy (Wykonawc y/ pelnomocnika**) 

1_ 1_ 1_ 1_ 1_1_'-1_1_ 1 
REGON 

kod miejscQwoS¢ 

strona internetowa 

numer telefonu stacjonarnego 

1_1_1_1_-1_1_1_ 1_-1_1_1_-1_1_1 
NIP 

uliea nr lakalu wojew6dztwo 

-----~~@,---------
e-mail 

numer faksu 

Osoba do kontaklu: ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nr tel. komorkowego _ _ ____ _ 

Dane teleadresowe na kt6re naleZy przekazywac korespondencjy zwi~zan~ z niniejszym postypowaniem: 
Faks: .................................... e-mail ............................................................. . 
Adres do korespondencji Qezeli inny niz adres siedziby) 

Podstawa prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej: 0 KRS* l 0 CEIDG*l 

pe tna nazwa finny (ko lcjn ego Wykon8wcy ws p61 nie ubiegaj!jcego siy 0 zam 6 wie nie) 

1_ 1_ 1_1_1_ 1_ 1_1_1_1 
REGON 

ka d micjscQWQst 

strona internetowa 

numer tclcfOllu 

1_1_1_1_-1_1_1_ 1_-1_1_1_-1_ 1_1 
NIP 

uliea 1m damul or lokalu wojcw6dztwo 
@ ---------e--m- aiI ,---- - - - - -

numcr faksu 

W ZWi'lZku z zapytaniem ofertowym ZP.271.2.8.2020 z dnia 02 wrzesnia 2020 roku dotycz'lcym 
wykonania okrcsowych badaii rezystancji izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, 
oraz przegl'ldu instalacji odgromowej w budynkach stanowi'lcych wlasnosc Gminy Baboszewo" 
kontroli , w budynkach bydljcych wlasnoscilj Gminy Baboszewo, oferujy/oferujemy wykonanie 
zam6wienia za wynagrodzenie ryczaltowe: 
kwota netto: .................................... zl (slownie ...... ..................................... ..... .. ...... .. ..................... .... . 
.... ...... ..... ... ... .... ................................................................ ..... ........... .. ........... .... .... ...................... .......... ) 
podatek VAT: .......... ..... ..... ....... ......... zl (slownie ............ .... .. .. ............. .................... ....... ..................... . 
.......................................................................................................................... ... .... .. .... .......... .. ... .. ...... ) 
kwota brutto: .... .. .............................. zl (slownie ....................................... .............................. ........... .. 
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.............. ......... ............. .................................................................................. ................................... ..... ) 

wtym: 

Lp. Nazwa i adres jednostki Cella brutto 
( z podatkiem VAT) 

I Budynek soejalny w miejseowosci Niedarzyn 32, pow. uzytkowa 3 15 m" 

2 Budynek soejaJny w miejseowosci Cywiny Dynguny 20A , pow. uzytkowa 204 m'. 

3 Budynek soejalny w miejseowosei Cywiny Dynguny 2 1, pow. uiytkowa 10 1,85 m'. 

4 Budynek soejaJny w miejseowosei Sr6dborze 33, pow. uiytkowa 336,98 m' . 

5 Budynek mieszkalny jednorodzinny w miejseowosei Polesie or 9, pow. uiytkowa 85,60 m' 

6 Budynek domu nauezyeiela w Baboszewie ul. Jana i Antoniego Brodeekieh 4, pow. uzytkowa 

233 ,6 m' 

7 Budynek soejalny W l11iejseowoSci Baboszewo ul. Osiedlowa 2, pow. uzytkowa 221,74 m" 

8 Swietliea Srodowiskowa w Baboszewie, Baboszewo ul. Sp61dzieleza 4, pow. ui ytkowa 850 m'. 

9 Swiet liea wiejska w Goszezyeaeh Srednieh, pow. uiytkowa 160 m' , 

10 Swietliea wiejska w Sarbiewie, pow. uzytkowa 190 m' , 

11 Swietliea wiejska w Dziektarzewie, pow. uiytkowa 190 m' 

12 Swietliea wiejska w Rzewinie + ez,so l11ieszkalna pow. uzytkowa 100 m' 

13 Swietliea wiejska w Woli Folwark, pow. uzytkowa, pow. uzytkowa 150 m' 

14 Swietliea wiejska w Cywinaeh Wojskieh, pow. ui ytkowa - 180 m' 

15 Swietliea Wiejska w Niedarzynie, pow. uzytkowa 232,00 m 

16 Swietliea wiejska w Draminie, pow. uiytkowa 200 m' 

17 Budynek Urz,du Gminy w Baboszewie, ul. Warszawska 9a, pow. uzytkowa 1191 ,13 111'. 

18 Budynek Urz,du Gminy, ul. Jana i Antoniego Brodeckieh I, pow. uiytkowa 304,20 m'. 

19 Hala Sportowo Widowiskowa w Baboszewie, ul. Jana i Antoniego Brodeekieh 6, pow. uiytkowa 

1530 m'. 

20 Bud. Osrodka Zdrowia w Sarbiewie, pow. uzytkowa 450 111 '. 

21 Szkola Podstawowa w Baboszewie ul. Jana i AntoniegoBrodeekich 6, pow. uzytkowa 3155,86 
, 

m-. 

22 Szkola Podstawowa w Sarbiewie, Sarbiewo 17, pow. uzytkowa 1026111'. 

23 Szkola podstawowa w Mystkowie, Mystkowo 53, pow. uzytkowa 689,70 111'. 

24 Szkola Podstawowa w 1'0lesiu, Polesie 9, pow. uiytkowa 2246,90 m' . 
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25 

26 

27. 

Przedszkole w Baboszewie wraz z zapleczem dla potrzeb boiska "ORLIK", Baboszewo 

ul. Jana i Antoniego Brodeckich 4, pow. uzytkowa 728 ,83 m2. 

Przedszkole w Baboszewie - Oddzial Przedszkolny, Baboszewo, ul. Jana i Anton iego 

Brodeckich 4, pow. utytkowa 100 m', 

Zaklad Wodoci~g6w i Kana li zacj i w Baboszewie . Stacj a Uzdatniania Wody w Cieszkowie 
Kolonii , Cieszkowo Kolonia 3, pow. uzytkowa 289,90 m' 

1. W podanej wyzej ceme uwzglydnione zostaiy wszystkie koszty wykonania przedmiotu 

zam6wienia w tym koszty dojazdu do poszczeg61nych obiekt6w. 

2. Oswiadczam/y, ze: 

I) zapoznalemlzapoznalismy siy z trdci[j zapytania ofetiowego oraz przyjmujyl przyjmujemy 

warunki w nim zawarte. 

2) dysponujyl dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia tj. posiadaj[jce 

kwalifikacje zawodowe/uprawnienia do wykonania bad an rezystancji izolacji, skutecznosci 

ochrony przeciwporazeniowej, oraz przegl[jdu instalacji odgromowej. 

3) akceptujemy warunki umowy okreSlone w zal[jczniku Nr 2 "Wz6r umowy". 

3. Osoba do kontaktu (imiy, llazwisko, telefon , e-mail): ... ......... ............. .. ...... .. ... .............. .... ...... . 

Pod pis osoby/os6b upowaznionych 

do reprezentowania Wykonawcy 
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UMOWANr /2020 

zawarta w dniu ... ................... 2020 r. w Baboszewie pomiydzy; 

Gmin~ Baboszewo, NIP 567 -179-04-40; REGON 130378054 
ut. Warszawska 9A, reprezenlowan~ przez W6jla Gminy Baboszewo -
przy kontrasygnacie Pani ...................... ................ - Skarbnika Gminy, 

zwan~ w dalszej czysci Umowy ZAMAWIAlJ\CYM , 
a 

Zalqcznik Nr 2 - Wz6r umowy 

z siedzib~ w Baboszewie, 
Pana ......................................... . 

............................................. , prowadzqcym dzialalnosc gospodarczq pod firm~ 

........................................................................ , NIP ......................... , REGN .......................... , z siedzib~ 
w ................ ........................ . , dz i alaj~c~ na podstawie wpisu do ..................................... - zwanym dalej 
w tresci niniejszej Umowy WYKONAWCJ\. 
W wyniku przeprowadzonego postypowania 0 udzielenie zam6wienia publicznego 0 wartosci ponizej 
30 000 euro w trybie zapytania ofertowego ZP.271.2.8.2020 , zostala zawarta umowa 
o nast'i'pujqcej tresci: 

§1 

Przedmiot umowy 

I. Przedmiotem umowy jest wykonanie bad an rezystancji izolacji, skutecznosci ochrony 
przeciwporaieniowej, oraz przegllldu instalacji odgromowej w nast*rpujllcych budynkach 
stanowillcych wlasnosc Gminy Baboszewo: 

1. Budynek socjalny w miejscowosci Niedarzyn 32, pow. uzytkowa 3 15m2 
2. Budynek socjalny w miej scowosci Cywiny Dynguny 20A, pow. uzytkowa 204 m2 
3. Budynek socjalny w miejscowosci Cywiny Dynguny 21, pow. uzytkowa 101 ,85 m2 
4. Budynek socjalny w miejscowosci 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 ut. lana i Antoniego Brodeckich 4, pow. uzytkowa 233,6 
m2 
7. Budynek socjalny w miejscowosci Baboszewo ut. Osiedlowa 2, pow. uzytkowa 22 I ,74 m2 
8. Swietiica Srodowiskowa w Baboszewie, Baboszewo ut. Sp6ldzielcza 4, pow. uzytkowa 850 m2 
9. SwietJica Wiejska w Goszczycach Srednich, pow. uzytkowa 160 m2, 
10. Swietlica wiejska w Sarbiewie, pow. uzytkowa 190 m2 
I I. Swietlica wiejska w Dziektarzewie, pow. uzytkowa 190 m2, 
12. Swietlica wiejska w Rzewinie + czyscmieszkalna pow. uzytkowa 100 m2, 
13. Swietlica wiejska w Woli Folwark, pow. uzytkowa, 150 m2, 
14. Swietlica wiejska w Cywinach Woj skich, pow. uzytkowa - 1801112, 
15. Swietlica wiej ska w Niedarzynie- pow. uzytkowa 232 m2 
16. Swietlica wiejska w Draminie- pow. uzytkowa 200 m2. 
17. Budynek Urzydu G111iny w Baboszewie, ut. Warszawska 9a, pow. uzytkowa Jl91 ,13 m2, 
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18. Budynek starego Urzydu Gminy, ul. Brodeckich I , pow. uzytkowa 304,20 m2, 
19. Hala SPOltowo Widowiskowa w Baboszewie, ul. Jana i Antoniego Brodeckich 6, pow. uzytkowa 
1530 m2, 
20. Bud. Osrodka Zdrowia w Sarbiewie, pow. uzytkowa 450 m2, 
21. Szkola Podstawowa w Baboszewie ul. Jana i Antoniego 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. Szkola Podstawowa w Polesiu, Polesie 9, pow. uzytkowa 2246,90 m2, 
25. Przedszkole w Baboszewie wraz z zapleczem dla potrzeb boiska "ORLIK", Baboszewo ul. Jana i 
Antoniego Brodeckich 4, pow. uzytkowa 728,83 m2. 
26. Przedszkole w Baboszewie - oddzial przedszkolny Baboszewo ul. Jana i Antoniego Brodeckich 4 -
pow. uzytkowa 100 m2. 
27. Stacja uzdatniania wody w miejscowosci Cieszkowo Kolonia 3 pow. uzytkowa 289,80 m2. 

§2 

Oswiadczenia Wykonawcy 

I. Wykonawca oswiadcza, ze: 

I) posiada niezbydn'l wiedzy i doswiadczenie oraz potencjal techniczny i osoby z kwalifikacjami 
i uprawnieniami w zakresie niezbydnym do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy, 

2) dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi, umozliwiajqcymi wykonanie przedmiotu Umowy, 

3) nie zglasza zastrzezen dotycz'lcych przedmiotu Umowy i warunk6w realizacji Umowy. 

§3 

Obowi!\zki Wykonawcy 

I. Wykonawca zobowi'lzany jest w zakresie swiadczonych uslllg do nastypuj'lcych czynnosci: 

I) kontroli stanu rezystancji izolacji , 

2) badanie skutecznosci ochrony przeciwpora:ieniowej, 

3) przegl'ldu instalacj i odgromowej. 

2. Z przeprowadzonych kontroli Wykonawca zobowi'lzany jest do sporzqdzenia pisemnego protokolu 
lub opini i, kt6rego jeden egzemplarz zobowi'lzany jest przekazae Zamawiaj'lcemu. 

3. Wszelkie prace w ramach reali zacj i lIslugi winny bye wykonywane zgodnie z obowiqzllj'lcymi 
przepisami ze szczeg61nym uwzglydnieniem przepis6w dotycz'lcych bezpieczenstwa. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnose za wszelkie szkody w tym zarzqdzone r6wniez osobom 
trzecim, powstale w czasie wykonywania lIslugi i powstale na skutek nienalezytego jej wykonania. 

§4 
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Termin wykonania 

I. Termin wykonania przedmiotu zam6wienia - do 30 wrzesnia 2020 roku. 

2. Za termin wykonan ia zam6wienia uwaza siy daty dostarczenia Zamawiaj'lcemu podpisania 
protokol6w z kontroli przewod6w kominowych. 

§5 

Osoby do kontakt6w 

I. Ze strony Wykonawcy .................... ... ....... .......... ....... ........... (tel. kontaktowy ....................... ) 

2. Ze strony Zarnawiaj'lcego - ...................................... - pracownik Urzydu Gminy Baboszewo 
(tel. kontaktowy ......................................... ) 

§6 

Odbi6r przedmiotu umowy 

I.Dokumentem potwierdzaj'lcy odbi6r przedmiotu urnowy bydzie protok61 odbioru uslug podpisany 
przez Wykonawcy i Zamawiaj'lcego. 

2.Zal'lcznikami do protokolu byd'l poswiadczenia lub protokoly wykonania przegl'ld6w badan 
poupisane przez Wykonawcy i uzytkownika obiektu. 

§7 

Wynagrodzenie 

I . Za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalaj'l zgodnie z ofert'l Wykonawcy wynagrodzenie 
ryczaltowe w wysokosci .......................................... brutto (slownie: .. ................................. .. ... .. ... ) 
w tym podatek VAT ....................................... zl 

(slownie : ..... ............... .......... .............. ) 

Wynagrodzenie nello wynosi: ............................................................... zl 

(slownie : ......... .... ... ... ...... .... ....... ........ .. ....... ... .... ). 

2. Wynagrodzenie, 0 kt6rym mowa w Ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwi'lzane z wykonaniem 
umowy. W ramach wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawca zobowi'lzany jest do wykonania 
z nalezyt'l starannosci'l czynnosci niezbydnych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy. 

§8 

Warunki platnosci 

I . Platnosc za wykonanie przedmiotu umowy bydzie dokonana przelewem na wskazany przez 
Wykonawcy rachunek bankowy, w terminie czternastu dni od daty otrzymania przez Zamawiaj 'lcego 
prawidlowo wystawionej faktury wraz z protokolem potwierdzaj'lcym wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Za dziell zaplaty uwazany bydzie dzien zlozenia przez Zamawiaj'lcego dyspozycji obci'lzenia 
rachunku Zamawiaj'lcego kwot'l wynagrodzenia. 
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3. Zamawiaj'lcy nie udziela Wykonawcy zaliczki na wykonanie zam6wienia. 

4. Podstawy wystawienia faktury stanowi protok61 odbioru przedmiotu umowy, podpisany przez 
Zamawiaj'lcego i Wykonawcy. 

5. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiaj'lcego nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelnosci 
z tytulu wynagrodzenia okreSlonego w §7 us!. I na osoby trzecie. 

6. Faktury nalezy wystawi6 dla: 

NABYWCA: GMINA BABOSZEWO 

ODBIORCA ': 

ul. Warszawska 9A 
09-130 Baboszewo 
NIP 5671790440 

Urzqd Gminy Baboszewo (poz. od 1 do nr 20) 
ul. Warszawska 9A 
09-130 Baboszewo 

Szkota Podstawowa w Baboszewie (poz. 21) 
ul. J.A. Brodeckich 6A 
09-130 Baboszewo 

Szkota Podstawowa w Sarbiewie (poz.22) 
Sarbiewo 17 
09-130 Baboszewo 

Szkota Podstawowa w Mystkowie (poz.23) 
Mystkowo 53 
09-130 Baboszewo 

Szkota Podstawowa w Polesiu (poz.24) 

Polesie 9 
09-130 Baboszewo 

Przedszkole w Baboszewi e (poz. 25 i 26) 
ul. JA Brodeckich 4a 

09-130 Baboszewo 

Zaktad Wodociqg6w i Kanalizacji w Baboszewie (paz. 27) 

ul. Warszawska 9A 

09-130 Baboszewo 

'odpowiednio podmiot, ktorego dotyczy przeprowodzona kantrola 

§9 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowi'lzuje siy zaplaci6 kary umowne Zamawiajqcemu: 

1) za odst'lpienie od umowy przez Zamawiaj'lcego z przyczyn, lezqcych po stronie Wykonawcy 
- w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, okreslonego w § 7 us!. 1, 
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2) za odst'lpienie od umowy przez Wykonawcy z przyczyn, lez'lcych po stronie Wykonawcy 
- w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, okreSlonego w §7 us!. 1 

3) za op6znienie w wykonanill przedmiotll Umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego 
brutto, okreslonego w §7 us!. 1, za kazdy dzieiI opMnienia w stosunku do terminu wykonania 
przedmiotu Umowy okreSlonego w §4. 

2. Zamawiaj'lcy zastrzega sobie prawo potr'lcenia kwoty naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy bezposrednio przy zaplacie faktury wystawionej przez Wykonawcy za wykonanie 
przedmiotu umowy. 

§10 

Zmiana postanowien umowy 

I. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana istotnych postanowien zawartej Umowy 
w stosunku do tresci oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Nie stanowi zmiany lImowy wymagaj'lcej fonny pisemnej wyznaczenie do kontakt6w irUlych os6b 
niz okres lone w §5. 

§11 

Spory i reklamacje 

1. W razie sporu na tie wykonania niniejszej Umowy Strony s'l zobowi'lzane przede wszystkim do 
polubownego zalatwienia sprawy. 

2. Wlasciwym do rozpoznania spor6w wyniklych na tie realizacji niniejszej Umowy jest s'ld wlasciwy 
miejscowo wedtug siedziby Zamawiaj'lcego. 

§12 

Postanowienia koncowe 

I . W sprawach nieuregulowanych niniejszq Umow'l maj'l zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Umowy sporz'ldzono w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla 
Zamawiajqcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

3. Integralnij cZysc Umowy stano wi Oferta Wykonawcy. 

ZAMAWIAJI\CY WYKONAWCA 


