
GMINA lJABOSZEWO 
09. 130 113hos20wo. lIl. Warszawska 9A 

Regar, 130378054 

ZP.271.2.1 'Mll'OOO'1790440 Baboszewo, dnia 21 grudnia 2020 r. 

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY 
na wykonanie tynk6w wewn~trznych cz~sc I oraz wykonanie posadzek - cz~sc II w budynku 

uslugowo - mieszkalnym w Baboszewie przy ul. Jana i Antoniego Brodeckich 7 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJl\CEGO. 
Gmina Baboszewo 
ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo, woj. mazowieekie 
NIP 567 1790440, REGON 130378054 
tel. (23) 66 II 091, fax (23) 66 II 071 
e·mail: zp@gminababoszewo.plurzad@gminababoszewo.pl 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA 
Zapytanie ofertowe w postypowaniu 0 udzielenie zamowienia publieznego 0 wartosei szaeunkowej 
ponizej 30 000 euro z wy/qezeniem stosowania przepisow ustawy z dnia 29 styeznia 2004 r. Prawo 
zamowien publieznych, na podstawie art. 4 pkt 8 tejze ustawy (Dz.U. 2019, poz.1843 , ze ZITI.) 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie tynkow wewnytrznyeh oraz wykonanie posadzek w budynku 
us/ugowo - mieszkalnym w Baboszewie przy ul. Jana i Antoniego Brodeekieh 7. Zamawiajqey 
dopuszeza sk/adanie ofert ezyseiowyeh. 
Cz~sc I - Wykonanie tynk6w wewn~trznych cementowo - wapiennych na podlo:iu z betonu 
kom6rkowego i betonu, wykonanych mechanicznie wraz z jednowarstwowlj gladzilj gipsowlj 
(kategoria tynku IV). 

Zakres rob6t obejmuje wykonanie 1510.59 m' tynk6w z material6w Wykonawey, w tym: 
na seianaeh: 1116,866 m' 
na sufitaeh: 310,75 m' 
na spoeznikaeh i biegaeh sehodowyeh: 14,97 m' 
na seianaeh szybu windowego: 68,00 m' 

Cz"sc II Wykonanie posadzki z wylewki betonowej 
Zakres robot obejmuje wykonanie 462.93 m' posadzki z materia/ow Zamawiajaeego. w tym: 

• posadzka w piwniey - ezysc istniejqea budynku 0 pow. 133,00 m' gr. 4 em 
• posadzka na parterze - rozbudowa budynku 0 pow. 171 ,18 m' gr. 8 em 
• posadzka na piytrze - rozbudowa budynku 0 pow. 158,75 m' gr. 6 em 
I. Szczegolowy opis zamowienia okresla nast"pujljca dokumentacja: 
• Szezegolowa Specyfikaeja teehniczna (SST) - za/. 1.1. 
• rzut parteru - zal. 1.2. 
• rzut piytra - zal. 1.3. 
• przekroj C-C przez klatky sehodowq - zal. 1.4. 
• przekroj A-A - zal. 1.5 . 
• kosztorys ofertowy dla czysci 1- zal. 1.6. 
• kosztorys ofertowy dla cZysci II - zal. 1.7. 
2. Wed lug wsp61nego Siownika Zamowien (CPy) 

45410000-4 Tynkowanie 
45262000-1 Speejalne roboty budowlane inne ni z dachowe 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA 
Zamawiajqcy okresla termin wykonania tynkow do dnia 26.02.2021 r. , wykonanie posadzek do dnia 
31.03.2021 r. 



V. WARUNKI UDZIALU W POSTF;POWANIU 
I. 0 udzielenie zamowienia mog!) ubiegac siC; wykonawcy, ktorzy prowadz!) dzialalnosc 

gospodarcz!) wpisan!) do odpowiedniego rejestru (CEIDG lub KRS). 
2. Zamawiaj!)cy poprawi w tekscie oferty oczywiste omylki pisarskie i rachunkowe 

(z uwzglc;dnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) w obliczeniu ceny. 
3. Zamawiaj!)cy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom okreslonym w zaproszeniu do zlozenia oferty i zostala oceniona jake 
najkorzystniejsza. 

VI. KRYTERIUM OCENY OFERT 
I. Kryterium oceny ofert jest najniisza cena. 
2. Zamawiaj!)cy oceni oferty odrc;bnie dla kazdej czc;sci. 

VII. SPOSOB OBLICZENIA CENY 
I. Wykonawca okresli cenc; oferty, ktora stanowic bc;dzie wynagrodzenie ryczahowe za realizacjc; 

przedmiotu zamowienia, podaj!)c j!) w zapisie liczbowym i slownie z dokladnosci!) do grosza (do 
dwoch miej sc po przecinku). 

2. Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszystkie koszty zwi!)zane z realizacj!) przedmiotu 
zamowienia, w tym ryzyko i odpowiedzialnosc Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich 
kosztow zwi!)zanych z realizacj!) przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikow 
maj!)cych lub mog!)cych miec wplyw na koszty. 

3. Niedoszacowanie, pominic;cie oraz brak rozpomania zakresu przedmiotu umowy nie moze bye 
podstaw!) do z!)dania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego. 

4. Wartosc oferty Wykonawca wpisuje na Formularzu ofertowym (Zal!)cmik nr I do Zaproszenia). 
5. Wykonawca powinien dokonac wyceny wartosci przedmiotu zamowienia na podstawie opisu 

przedmiotu zamowienia oraz projektu bC;d!)cych zal!)cmikami do Zaproszenia. Zal!)czony 
przedmiar robot rna charakter informacyjny, nie jest obligatoryjny dla Wykonawcy i moze bye 
traktowany tylko jako pomocniczy do przygotowania oferty cenowej. 

6. Przed przyst!)pieniem do okreSlenia wartosci przedmiotu zamowienia zaleca siC; dokonania wizji 
lokalnej na terenie prowadzenia przyszlych prac w dniach od 21 do 23 grudnia 2020 r. oraz od 
dnia 28 do dnia 29 grudnia 2020 r. w godz. 7: 00·15:00, w celu zapomania sic; z rzeczywistymi 
warunkami realizacji przedmiotu zamowienia. Calosc robot nalezy wykonae zgodnie z opisem 
przedmiotu zamowienia, Szczegolow!) Specyfikacj!) Technicznlj (SST) stanowi!)clj zal!)cznik nr 
1.1. do Zaproszenia, warunkami technicznymi, jakimi powinny powinny odpowiadae budynki i 
ich usytuowanie, obowi!)zuj!)cymi przepisami zawartymi w Polskich Normach i w Prawie 
Budowlanym oraz sztuk!) budowlan!). 

VIII. WYKAZ DOKUMENTOW, JAKIE WYKONAWCA MUSI DOSTARCZYC W CELU 
POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTF;POWANIU 

Wykonawca zobowiljzany jest zal!)czye do oferty nastc;pujljce dokumenty: 
I. pelnomocnictwo do podpisania ofe11y w przypadku skladania oferty przez pelnomocnika, 
2. aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji 0 dzialalnosci 

gospodarczej, jes li odrc;bne przepisy wymagajlj wpisu do rejestru lub ewidencji , wystawiony nie 
wczeSniej jak 6 miesic;cy przed terminem skladania oferty (kserokopia potwierdzona za 
zgodnose z oryginalem przez Wykonawcc;), 

XI. SPOSOB PRZYGOTOWANIA I ZLOZENIA OFERTY 
I . Oferta wraz z zal!)cmikami powinna bye sporzljdzona w jC;zyku polskim na "Forl11ularzu 

ofertowym" stanowiljcym zal!)cznik Nr 1 do niniej szego zapytania, podpisana przez osobc;/y 
uprawnione do wystc;powania w imieniu Wykonawcy, opatrzona pieczc;cilj Wykonawcy, 
pesiadac datc; sporzljdzenia. 

2. Dopuszcza sic; zlozenie oferty w postaci elektronicmej za posrednictwem Platformy dostc;pnej 
pod adresem: https:lIgl11 inababoszewo.ezal11awiajacy.pll.Ofertc; nalezy zlozye w nastc;puj!)cy 
sposob: 
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• Wykonawca sklada oferty poprzez wypelnienie Fonnularza oferty (Formularz oferty stanowi 
Zalqcznik nr 2 do Zapytania ofertowego w wersji edytowalnej, ktory mozna wypelnic, podpisac, 
zeskanowac oraz zalqczyc jako dokument - zatytulowany "Oferta", 

• Wykonawca dodaje w zakladce "OFERTY"dokumenty (zalqczniki), 
• Wykonawca winien opisac zalqczniki nazwq umozliwiajqcq jego identyfikacjy, 
• zlozenie oferty wraz z zal'lcznikami nastypuje poprzez polecenie "Zloz oferty", 
• Potwierdzeniem prawidlowo zlozonej oferty jest komunikat systemowy "Oferta zlozona 

poprawnie" oraz wygenerowany raport ofert z zakladki "Oferty", 
• 0 terminie zlozenia oferty decyduje czas pelnego przeprocesowania transakcji na Platformie, 
• po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany Qezeli Wykonawca zamiesci niewlasciwy plik, 

moze go usunqc zaznaczajqc plik i klikajqc polecenie "usun") 
• Wykonawca sklada oferty w formie zaszyfrowanej, dlatego tez oferty nie sq widoczne do 

momentu odszyfrowania ich przez Zamawiajqcego, ich trdc jest dostypna w raporcie oferty 
generowanym z zakladki "oferty". 

6. Po uplywie tenninu skladania ofert, zlozenie oferty (zal'lcznikow) nie bydzie mozliwe. 
7. Korzystanie z Platformy jest bezplatne. 

X. TERMIN I MIEJSCE ZLOZENIA OFERTY, TERMIN OTWARCIA OFERT 
1. Oferty naleZy zloZyc do 30.12.2020 r. do godz. 10:00 za posrednictwem kurieralpoczty lub 

osobiscie na adres : Urzqd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo lub 
osobiscie w KANCELARlI OGOLNEJ Urzydu Gminy Baboszewo w zamkniytej kopercie. 
Zamkniyta koperta musi zawierac oznaczenie: 

Oferta zlozona w postypowaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego w trybie zapytania ofertowego 
na wykonanie tynkow wewnytrznych oraz wykonanie posadzek w budynku uslugowo - mieszkalnym 
w Baboszewie przy ul. lana i Antoniego Brodeckich 7: 
CZysc I - Wykonanie tynk6w wewnytrznych cementowo - wapiennych na podlozu z betonu 
komorkowego i betonu, wykonanych mechanicznie wraz z jednowarstwowq gladziq gipsowq 
(kategoria tynku IV)" 
CZysc II Wykonanie posadzki z wylewki betonowej" 
Oznaczenie sprawy: ZP.271.2.19.2020, nie otwierac przed uplywem terminu otwarcia ofert. 

*niepotrzebne skreSlic 

2. W przypadku skladania oferty w postaci elektronicznej - Oferty naleZy zlozyc na Platformie pod 
adresem: https:lIgminababoszewo.ezamawiajacy.pl/ w zakladce "OFERTY" do dnia 
30.12.2020 r. do godz. 10:00. 

3. Oferty zlozone po terminie nie zostan'l rozpatrzone. 
4. Otwarcie zlozonych ofert nast'lpi w dniu 30.12.2020 r. godz. 10"'w Sali Konferencyjnej Urzydu 

Gminy Baboszewo (pok. 24). 
5. Informacja 0 wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej 

Zamawiajqcego oraz na Platformie w zakladce "Dokumenty zamowienia" w folderze 
" lnformacja z otwarcia ofert". 

6. W toku dokonywania oceny zloionych ofert Zamawiajqcy moze zqdac od Wykonawcow 
wyjasnien dotycz'lcych treSci zlozonych ofert. 

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
lnformacja dotycz!jca przetwarzaniem danych osobowych. 

1. Administratorem PanilPana danych osobowych jest W6jt Gminy Baboszcwo (dalej: 
"ADMINISTRA TOR"), z siedzibq: ul. Warszawska 9A, 09- 130 Baboszewo. 
Z Administratorem mozna siy kontaktowac pisenmie, za pomoc'l poczty tradycyjnej na adres: ul. 
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Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo lub drog~ e-mailow~ pod adresem: 
urzad@gminababoszewo.pl . 

2. Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z ktorym moina si~ skontaktowac pod 
adresem mailowym: iod@gminababoszewo.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe s~ przetwarzane na podstawie art. 6 ust. I lit. c ),e) Rozporz~dzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osob fizycznych w zwi~zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporz~dzenie 
o ochronie danych). 

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa si~ w celu zwi¥anym z post~powaniem 
o udzielenie zamowienia publicznego nr ZP.271.2.19.2020 prowadzonym w trybie zapy tania 
ofertowego. 

5. Dane osobowe nie pochodz~ od stron trzecich. 
6. Administrator nie zamierza przekazywac danych do paiIstwa trzec iego lub organlzacJI 

mi~dzynarodowej . 
7. Administrator b~dzie przekazywal dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie 

przepisow prawa. 
8. Dane osobowe b~d~ przetwarzane przez Administratora przez okres 4 lat od dnia zakOl1czenia 

post<ypowania 0 udzielenie zamowienia, a jeieli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy. 

9. Osoba, ktorej dane dotyczl} rna prawo do i~dania od administratora dost~pu do danych 
osobowych, ich sprostowania, usuni~cia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takie prawo do przenoszenia danych. 

I O. Skarg~ na dzialania Administratora moma wniesc do Prezesa Urz~du Ochrony Danych 
Osobowych. 

11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 
XII. INNE INFORMACJE 

1. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie intemetowej: www.bip.gminababoszewo.pl oraz na 
Platformie dost~pnej pod adresem: https: llgminababoszewo.ezamawiajacy.pl/ w dniu 21 grudnia 
2020 r. 

2. Ogloszenie 0 wyborze najkorzystn iejszej oferty zostanie zamieszczone na: stronie internetowej 
Zamawiaj~cego: www.gminababoszewo.pl oraz na Platformie dost~pnej pod adresem: 
https:llgminababoszewo.ezamawiajacy.pl/ 

3. Zapytanie ofertowe moie zostac zmienione przed uplywem terminu skladania olert 
przewidzianym w zapytaniu ofertowym. Zamawiajl}cy przedluza termin skladania ofert 
o czas niezb~dny do wprowadzenia zmian w ofeltach, jeieli jest to konieczne z uwagi na zakres 
wprowadzonych znlian. 

4. TreSc pytan dotycz~cych zapytania ofertowego wraz z wyjasnieniami zamawiaj~cego 

publikowana bydzie na stronie Zamawiaj~cego www.bip.gminababoszewo.pl oraz na Platformie 
dost~pnej pod adresem: https:llgminababoszewo.ezamawiajacy.pl/ 

5. Osoby uprawnione do porozumiewania si~ z Wykonawcami: 
I) w sprawach zwi~zanych z przedmiotem zamowienia: Pan Radoslaw Balcerzak, e-mail: 
gk@gminababoszewo.pl 
2) w sprawach zwi~zanych z procedur~ udzielenia zamowienia publicznego: Pani Justyna 
Solecka, e-mail: so lecka@gminababoszewo.p l. 

6. Zamawiaj~cy zastrzega sobie prawo do uniewainienia post~powania bez podania przyczyny, bez 
prawa roszczen Wykonawcow do zwrotu kosztow uczestnictwa w post~powaniu (przygotowania 
oferty). 
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Zalljczniki: 
I. Wz6r formularza oferty - zalqcznik nr I 

1.1 Szczeg610wa Specyfikacja Techniczna (SST) - zal. 1.1 . 
1.2. rzut parteru - zal. 1.2 
1.3. rzut piytra - zal. 1.3. 
1.4. przekr6j C-C przez klatky schodowq - zal. 1.4. 
1.5. przekr6j A-A - zal. 1.5. 
1.6. wz6r kosztorysu ofertowego dla czysci 1- zal. 1.6. do Umowy 
1.7. wz6r kosztorysu ofertowego dla cZysci 1\ - zal. 1. 7. do Umowy 

2. Wz6r umowy dla cZysci 1- zal'lcznik nr 2 
3. Wz6r umowy dla czysci \I - za1'lcznik nr 2 
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