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GrvIlNA BABOSZEWO 
U9~ 1:10 l1;Jboszc\.vo, ul. W;lrs7.Jwska 9A 

Regon 130378051 
NIP 5671790440 Baboszewo, dnia 02 wrzesnia 2020 r. 

Strona internetowa Zamawiaj'1cego 

www. bip.gminababoszewo.pl 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Gmina Baboszewo (zwana dalej "Zamawiajllcym") zaprasza Wykonawcow do zlozenia oferty na 
realizacj«; zadania pn. "Remont wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej 
im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Sarbiewie"" 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ1\CEGO. 

Gmina Baboszewo 

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

NIP 567 1790440, REGON 130378054 

tel. (23) 6611091, fax (23) 6611071 

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

II. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA 
Zapytanie ofet1owe w post'tPowaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego 0 wartosci szacunkowej 
ponizej 30000 euro z wylqczeniem stosowania przepis6w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zam6wien publicznych, na podstawie art. 4 pkt 8 tejze ustawy (Dz.U. 2019, poz. 1843, ze zm.) 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 

Remont wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Ks. Macieja 
Kazimierza Sarbiewskiego w Sarbiewie. 

1. Charakterystyka obiektu. 

Na obiekcie przewiduje si~ wymianli: istniej,!cej nawierzchni z trawy syntetycznej na now'! trawli: 

syntetycznij, ktora wypetniona bli:dzie suszonym piaskiem kwarcowym. Przed montaiem nowej 

nawierzchni Wykonawca dokona rownania i uzupetnienia istniejijcej warstwy wierzchniej 

podbudowy. Przed przystijpieniem do prac naleiy zdemontowac aktualnie znajdujijcy sili: na 

boisku sprzli:t sportowy ktory w p6iniejszym czasie, przed zakonczeniem prac, Wykonawca 

ponownie zamontuje w obiekcie. 
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2. Zakres robot: 

2.1. oznaczenie terenu budowy, 

2.2. zabezpieczenie terenu budowy, 

2.3. demontai istniejqcego osprz~tu sportowego (umoiliwiajqcy jego ponowny montai poz. 

2.12,), 

2.4. przygotowanie istniejqcej nawierzchni syntetycznej pod demontai, 

2.5. demontai oraz utylizacja istniejqcej nawierzchni z trawy syntetycznej, 

2.6. uzupelnienie, r6wnanie oraz zag~szczenie wierzchniej warstwy podbudowy, 

2. 7. przygotowanie wierzchniej warstwy podbudowy pod montai nawierzchni syntetycznej, 

2.8. montai nowej nawierzchni z trawy syntetycznej, 

2.9. wcinanie oraz wklejenie linii wyznaczajqcych pola gry do tenisa oraz pilki r~cznej, 

2.10. uzupelnienie nowej nawierzchni z trawy syntetycznej piaskiem kwarcowym, 

2.11. r6wnanie piasku kwarcowego poprzez wielokrotne szczotkowanie sprz~tem 

mechanicznym oraz obr6bka r~czna przy obrzeiach boiska jak r6wniei w miejscach 

trudno dost~pnych, 

2.12. ponowny montai osprz~tu sportowego (wczesniej zdemontowanego poz. 2.3.), 

uporzqdkowanie terenu budowy po zakoriczeni prac 

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi specyfikacja techniczna (zaI. nr 2.1.) , 
Przedmiar robOt (zaI. nr 2.2.), plan boiska (zal. nr 2.3) 

3. Wedlug wspolnego Siownika Zamowien (CPV) 
71355000-1 Uslugi pomiarowe 
71314100-3 Uslugi elektryczne 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA 

Kontrolt( nalezy wykonac i przekazac Zamawiaj~cemu poswiadczenia wykonania przegl~du do dnia 
26 paidziernika 2020 r. 

V. W ARUNKl UDZIALU W POSTE;POWANIU 
I. 0 udzielenia zam6wienia mog~ ubiegac sit( Wykonawcy, kt6rzy spelniaj~ warunki dotycz~ce 

posiadallia wiedzy i doswiadczenia. 
ORis SRosobu dokonania oceny sRelniania tego warunku: 
Wykonawca zobowi~zany jest wykazac, ze w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu 

skladania ofert, a jezeli okres dzialalnosci jest kr6tszy w tym okresie, wykonal w spos6b nalezyty 

co najmniej jedn~ roboty budowlanl:) polegaj~ce na budowie lub remoncie boiska 0 nawierzchni 
z trawy syntetycznej 0 powierzchni co najmniej 946 m2 
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2. W toku dokonywania oceny zlozonych ofert Zamawiajqcy moze zqdac od Wykonawc6w wyjasnien 
dotyczqcych tresci zlozonych ofert. 

3. Zamawiajqcy poprawi w tekscie oferty oczywiste omylki pisarskie i rachunkowe 
(z uwzgl~dnieniem 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. 

VI. KRYTERIUM OCENY OFERT 
1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najni:isza cena. 
2. Wykonawca okreW cent; oferty, kt6ra stanowie bt;dzie wynagrodzenie ryczaltowe za realizacjt; 

przedmiotu zam6wienia, podaj~cj~ w zapisie liczbowym i slownie z dokladnosci~ do grosza (do dw6ch 

miejsc po przecinku). 

3. Wynagrodzenie ryczaltowe 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, a takZe oddzialywania illliych czynnik6w maj,!cych lub mog'!cych miee 

wplyw na koszty. 

4. Niedoszacowanie, pominit;cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze bye 
podstaw1) do z1)dania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego. 

VII. SPOSOB PRZYGOTOW ANIA OFERTY. 
I. Ofelia wraz z zal,!cznikami powinna bye sporz'!dzona w j t;zyku polskim oraz podpisana przez 

osoby/y uprawnione do wystypowania w imieniu Wykonawcy i opatrzona pieczt;ci,! Wykonawcy. 

2. Do ofeliy nalezy zal1)czye dokumenty wyszczeg61nione w pkt VlIl oraz pelnomocnictwo do 

podpisania oferty w przypadku skladania oferty przez pelnomocnika. 

VIII. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJi\ DOSTARCZYC 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU 
W POSTF,:POWOWANIU. 
Wykonawca zobowi'!zany jest zal'!czye do oferty nastt;puj,!ce dokumenty: 

I) aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 0 dzialalnosci 
gospodarczej, jezeli odrybne przepisy wymagaj,! wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie 
wczeSniej niz 6 miesiycy przed uplywem terminu do skladania ofert, 

2)wykaz wykonanych rob6t budowlanych wykonanych w okresie ostatnich piyciu 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 roboty budowlane zostaly wykonane 
oraz zalaczeniem dowod6w, czy zostaly wykonane nalezycie w szczeg61nosci zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone (wz6r zal. nr 3). 
Z tresci poswiadczenia (referencji) ma wynikac, ze Wykonawca nalezycie zrealizowal co 
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najmniej jednq robot~ polegajqcq na budowie lub remoncie co najmniej jednego boiska 0 

nawierzchni z trawy syntetycznej 0 powierzchni minimum 946 m2 

I) Oswiadczenie 0 spelnieniu warunk6w udzialu w postypowaniu, 

2) Kosztorys ofertowy 

XI. SPOSOB PRZYGOTOWANIA I ZLOZENIA OFERTY. 
I .Oferta powinna bye sporz'!dzona na "Formularzu ofeltowym" 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: 
I )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 zgodnose 

z oryginalem przez Wykonawcy, 
3) kosztorys ofertowy, 
4) dokumenty potwierdzaj,!ce, ze oferowana trawa syntetyczna spelnia wymagania Zamawiaj,!cego 
okreslone w Specytikacji technicznej (zal. Nr 2.1. do zapytania ofertowego). 

X. TERMIN I MIEJSCE ZLOZENIA OFERTY, TERMIN OTWARCIA OFERT. 
I .Oferty nalezy zlozye do 10 wrzesnia 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 
lub osobiscie w KANCELARII OGOLNEJ Urzydu Gminy Baboszewo w zamkniytej kopercie z 
napisem "Oferta na remont wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Ks. 
Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Sarbiewie". 
2.0ferty zlozone po terminie nie zostan'l rozpatrzone. 
3.0soba uprawniona do porozumiewania siy z Wykonawcami - Pan Zbigniew Sulinski - tel. (23) 66 I I 

091 wew. 41, e-mail: zp@gminababoszewo.pl - w godzinach od 730 do 15 30 

2.0twarcie zlozonych ofert nast,!pi w dniu 10 wrzesnia 2020 r. godz. 10 05 w pok. Nr 7 Urzydu 

Gminy Baboszewo. 

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
I.Administratorem Pani/Pana danych osobowychjest W6jt Gminy Baboszewo 
(dalej: "ADMINISTRA TOR"), z siedzib'l: ul. Warszawska 9A, 09- I 30 Baboszewo. 
Z Administratorem mozna siy kontaktowae pisemnie, za pomoc'l poczty tradycyjnej na adres: 
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo lub drog,! e-mailow.!podadresem:urzad@gminababoszewo.pl. 
2. Administrator wyznaczyl inspektora Ochrony Danych, z kt6rym mozna siy skontaktowae pod 
adresem mailowym: iod@gminababoszewo.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe s,! przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e) Rozporz'ldzenia 
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 
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danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporz,!dzenie 0 ochronie danych) 
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa siy w celu zwi'!zanym z postypowaniem 
o udzielenie zam6wienia publicznego nr ZP.271.2.9.2020 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego 
(szacunkowa wartose zam6wienia do 30 000 euro). 
5. Dane osobowe nie pochodz,! od stron trzecich. 
6. Administrator nie zamierza przekazywae danych do pailstwa trzeciego lub orgamzacJl 
miydzynarodowej. 
7. Administrator bydzie przekazywal dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepis6w 
prawa 
8. Dane osobowe byd,! przetwarzane przez Administratora przez okres 4 lat od dnia zakoilczenia 
postypowania 0 udzielenie zam6wienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje caly czas trwania wnowy. 
9. Osoba, kt6rej dane dotycz'! ma prawo do z,!dania 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 dzialania Administratora mozna wniese do Prezesa Urzydu Ochrony Danych Osobowych. 
11.0bowi,!zek podania przez Wykonawcy danych osobowych bezposrednio PanilPana dotycz,!cych jest 
wymogiem zwiqzanym z udzialem w postypowaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego 
o wm10sci ponizej 30 000 euro bez kt6rego nie mozna udzielie zam6wienia w przypadku wyboru 
najkorzystniejszej oferty.; 
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

XII. INNE INFORMACJE 

l.Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej: www.bip.gminababoszewo.pl 
i tablicy ogloszeil Urzydu Gminy Baboszewo w dniu 02 wrzeSnia 2020 r. 

2. Ogloszenie 0 wyborze najkorzystniejszej ofe11y zostanie zmnieszczone na: 
stronie internetowej Zamawiajqcego: www.ugbaboszewo.bip.org.pl; 

3. Zapytanie ofertowe moze zostae zmienione przed uplywem terminu skladania ofert 
przewidzianym w zapytaniu ofertowym. Zamawiajqcy przedluza term in skladania ofert 0 czas 
niezbydny do wprowadzenia zmian w ofertach, jezeli jest to konieczne z uwagi na zakres 
wprowadzonych zmian. 
4. Trese pytail dotyczqcych zapytania ofe110wego wraz z wyjasnieniami zamawiajqcego publikowana 
bt;dzie na stronie Zamawiaj,!cego www.bip.gminababoszewo.pl 
5.0soby uprawnione do porozumiewania siy z Wykonawcami w sprawie zam6wienia: 

• w sprawach zawiqzanych z przedmiotem zam6wienia - Pan Robert Krysiak , e-mail: 
infrastruktura@gminababoszewo.pl; 

• w sprawach zwiqzanych z procedurq dot. udzielenia zam6wienia publicznego, Pan Zbigniew 
Suliilski e-mail: zp@gminababoszewo.pl; 
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s.w toku oceny ofert Zamawiaj~cy moze z~da6 od Wykonawc6w wyjasnien dotycz~cych tresci 
zlozonych ofert. 

6. Zamawiaj~cy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia post.ypowania bez podania przyczyn 

Zalllczniki: 

I.Formularz oferty (wz6r - zal. nr I) 
2. Opis przedmiotu zam6wienia: 

I) specyfikacja techniczna 
2) przedmiar rob6t 
4) plan boiska 

3. Wz6r umowy (zal. nr 3) 

SeluetoiL Gminy 


