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ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY CENOWEJ 

na realizacj~ zadania pn. 

"Zakup agregatu pr~dotw6rczego do Stacji Uzdatniania Wody 
w miejscowosci Stary N acpolsk" 

Na podst-awie art. 4 pkt 8) ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zam6wien publicznych 
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z p6zn. zm.) oraz Regulaminu udzielania zam6wien publicznych 
o wartosci szacunkowej nieprzekraczaj~cej r6wnowartosci kwoty 30000 euro w Urz~dzie 

Gminy w Naruszewie z wyqczeniem jednostek organizacyjnych (Zarz~dzenie flr 14/2014 
W6jta Gminy Naruszewo z do. 16.04.2014 r.) Zamawiaj~cy - Gmina Naruszewo z siedzib~ 
w Naruszewie 19A, 09 - 152 Naruszewo zaprasza Wykonawc~ do zlozenia oferty cenowej 
w przedmiotowym post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia pUblicznego. 

ZA M A W I A J A CY 

GMINA NARUSZEWO 

reprezentowana przezBeat(( PiersciDsk'l - W6jta Gminy Naruszewo 


TERMINY 

Skladanie ofert: do dn. 14.08.2017 r., do godz. 10.00 

Miejsce publikacji zaproszenia do zlozenja oferty cenowej : 
• strona intemetowa BiuJetynu Infonnacji Publicznej Zamawiaj~cego - http:i ugnaruszewo.bip.or2.Dl Vi{ zakladce 

Postr;powania ° udzielenie zamowienia publicznego ponizej 30 000 euro, 
• tablica ogloszen w miej scu publicZllie dostftpnym w siedzibie Zamawiaj~cego. 

http:ugnaruszewo.bip.or2.Dl
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[ Rozdzial I INazwa oraz adres Zamawiaj~cego 

ZAMA WIAJ.t\CY 
Gmina Naruszewo 
Naruszewo 19A 
09 - 152 Narus.zewo 

REPREZENTOWANA PRZEZ Beatft PiericinsluJ - W6jta GmmyNaruszewo 

NIP 
REGON 
Telefon 

Fax 
Dni i godziny urzl(dowania 

Adres poczty elektronicznej (e-mail) 

567-17-89-052 

130378278 

23 663 1051 

23663 1051 wew. 34 

od poniedzialku do pi<j.tku w godz. 800 - 1600 

u!maruszewo(a)vin·w~ . [>1 

[I Rozdzial n ITryb udzielenia zam6wienia 

Podstawa prawna udzielenia zam6wienia publicznego: art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zam6wien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z p6in. zm.) oraz 

Regulaminu udzielania zam6wien publicznych 0 wartosci szacunkowej nieprzekraczajq.cej 
r6wnowartosci kwoty 30000 euro w Urzydzie Gminy w Naruszewie z wyIq.czeniem jednostek 
organizacyjnych (Zarzq.dzenie nr 14/2014 W6jta Gminy Naruszewo z dn. 16.04.2014 r.). 

IRozdz.ial ill IOpis pnedmiotu zam6wienia 

Przedmiot zam6wienia zgodnie ze Wsp6lnym Slownikiem Zam6wien (CPV): 
31122000-7 Jednostki pr~dotw6rcze 

1. 	 Przedmiotem zam6wienia jest dostawa agregatu prq.dotw6rczego w wersji otwartej do Stacji 
Uzdatniania Wody w miejscowosci Stary Nacpolsk. 

2. 	 Miejsce oraz dokladny termin dostawy zostanq. uzgodnione telefonicznie co najmniej 2 dni przed 
dostarczeniem przedmiotu postypowania. Lokalizacja dostawy urzq.dzenia nie wyniesie wiycej 
niz 100 km od siedziby Zamawiajq.cego. Wykonawca winien wliczyc koszty transportu w ceny 
ryczaltowq. zam6wienia. 

3. 	Urzq.dzenie zostanie umiejscowione w obrybie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Stary 
Nacpolsk zlokalizowanej na dzialce 0 nr ewid. 49/2, obryb 0032 Nacpolsk. 

4. 	 Przedmiot zam6wienia stanowic bydzie wlasnosc Zamawiajq.cego, jednakZe zostanie przekazany 
do eksploatacji Zakladowi Uslug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mlawie. 

5. 	 Parametry urzq.dzenia: 
1) agregat prq.dotw6rczy w wersji niezabudowanej z samoczynnym zaIq.cznikiem rezerwy, 
2) przel'!!cznik zasilania w samoczynnym zaIq.czniku rezerwy z mozliwosciq. rycznego 

przel,!!czenia silnik z grzaIkq. plynu chlocizq.cego przystosowany do pracy awaryjnej po zaniku 
zasilania podstawowego z mozliwosciq. regulacji zakresu uruchomienia agregatu od 0 do 
minimum 2 minut, 

3) 	 moc ciq.gIa (znamionowa) zespolu minimum 45, 00 KVAI 36, 00 KW, 
4) 	 moc awaryjna (maksymalna) zespoly minimum 49,50 KVA 139,60 KW, 
5) 	 silnik wysokopryzny, czterosuwowy (diesel) chIodzony cieczq., 
6) 	 prq.dnica synchroniczna, samowzbudna z elektrycznym regulatorem napiycia A VR, 
7) 	 napiycie znamionowe 230Vl - 400V3, 
8) 	 panel sterowania ryczny/automatyczny i instrukcja obslugi w jyzyku polskim (Zamawiajq.cy 

nie dopuszcza mozliwosci dostarczenia panelu sterowania i instrukcji w jyzyku innym niz 
polski), 


9) zintegrowany uklad samoczynnego zaIq.cznika rezerwy - dobrany do mocy agregatu, 

10) elektroniczny regulator prydkosci obrotowej silnika, 


http:Zamawiajq.cy
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11) zbiomik paliwa na minimum 10 h pracy agregatu przy maksymalnym obci¥eniu, 

12) instalacja elektryczna z ladowarkq akumulator6w, 

13) podgrzewacz chlodziwa. 


6. 	 Wykonawca zobowiqzany jest udzieli6 gwarancji jakosci na przedmiot dostawy (wz6r karty 
gwarancyjnej stano wi Zalqcznik nr 3 do zapl'oszenia). 

7. 	 Wykonawca dokona corocznego bezplatnego przeglqdu w termlme trwania gwarancji do 
zachowania gwarancji, w miejscu wskazanym przez Zamawiajqcego. 

8. 	 Wykonawca przeszkoli obslugy oraz dokona pierwszego uruchomienia w ciqgu 10 dni od 
otrzymania informacji 0 gotowosci agregatu do pracy. 

9. 	 Wykonawca jest zobowiqzany okazae w stosunku do przedmiotu zam6wienia odpowiedni 
certyfikat bezpieczenstwa zgodnosci Polskq Normq lub Normami Emopejskimi itp. 

10. Postypowanie obejmuje jedynie dostawy i rozladunek do miejsca wskazanego przez 
Zamawiajqcego. Wykonanie instalacji elektrycznej do podlqczenia mzqdzen, oraz wykonanie 
instalacji wydechowej spalin (czerpanie i wyrzutnie powietrza) w miejscu instalacji leZy w 
gestii Zamawiajqcego. 

11 . Telmin i miejsce dostawy urzqdzenia nalezy uzgodnie z Zamawiajqcym. Zamawiajqcy 
przewiduje dostarczenie przedmiotu zam6wienia do Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci 
Stary Nacpolsk. 

12. 	 Wykonawca najp6zniej w dniu odbioru dostarczy Zamawiajqcemu nastypujqce dokumenty: 
1) ksi¥ky gwarancyjnq, 
2) instrukcjy obslugi i dokumentacjy eksploatacyjnq katalog cZysci zamiennych (w jyzyku 

polskim), 

3) ksiqzky przeglqd6w okresowych. 


13 . 	Integralnq czyse zaproszenia stanowi projekt umowy (Zalqcznik Nr 2 do zaproszenia). 

[ Rozdzial IV I Termin realizacji zamowienia 

1. 	Termin rozpocz~cia realizacji przedmiotu zam6wienia - niezwlocznie po podpisaniu umowy. 
2. 	Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zam6wienia - do dn. 29.09.2017 r. 

[Rozdzial V I Opis sposobu przygotowania oferty 

1. 	 KaZdy Wykonawca moze zlozye tylko jednq oferty. Oferta musi bye sporzqdzona w jyzyku 
polskim, z zachowaniem formy pisemnej. Dokumenty sporzqdzone w jyzyku obcym Sq skladane 
wraz z tlumaczeniem najyzyk polski. 

2. 	 Do oferty naleZy zalqczye: 

a) formularz ofertowy (Zalqcznik Nr 1 do zaproszenia), 

b) niezbydne pelnomocnictwa, jezeli zostaly udzielone. 


3. 	Oferta wraz z zalqcznikami musi bye podpisana przez osoby/y upowaznionqle do 
reprezentowania Wykonawcy zgodnie z tresciq dokumentu okreslajqcego status prawny 
Wykonawcy lub tresciq zalqczonego do oferty pelnomocnictwa. Jezeli osobalosoby podpisujqca 
oferty dziala na podstawie pelnomocnictwa, to pelnomocnictwo musi w swej treSci 
jednoznacznie wskazywae uprawnienie do podpisania oferty. Do oferty nalezy zalqczye oryginal 
lub poswiadczon~ za zgodnosc z oryginalem kopi~ stosownego pelnomocnictwa udzielonego 
przez osoby do tego upowa:inione. 

4. 	Dokumenty wchodzqce w sklad oferty mogq bye przedstawiane w formie oryginal6w lub kopii 
poswiadczonych przez Wykonawcy "ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM". Oswiadczenia 
sporzqdzane na podstawie wzor6w stanowiqcych zalqczniki do niniejszego Zaproszenia powinny 
bye zlozone w formie oryginalu. 

5. 	Zamawiajqcy moze zqdae przedstawienia oryginalu lub notarialnie poswiadczonej kopii 
dokumentu wylqcznie vvtedy, gdy zlozona przez Wykonawcy kopia dokumentu jest nieczytelna 
lub budzi wqtpliwosci co do jej prawdziwosci. 

6. 	 Podpis nieczytelny powinien bye dodatkowo opatrzony pieczqtkq imiennq. 
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7. 	 We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa 0 pieczqtkach, Zamawiajqcy dopuszcza zlozenie 
czytelnego zapisu 0 tresci pieczyci zawierajqcego, co najmniej, oznaczenie nazwy (finny) 
i siedziby. 

8. 	 Wszelkie miejsca w ofercie, w ktorych Wykonawca naniosl poprawki lub zmiany wpisywanej 
przez siebie tresci (czyli wylqcznie w miejscach, w ktorych jest to dopuszczone przez 
Zamawiajqcego) mUSZq bye parafowane przez osoby (osoby) podpisujqcq (podpisujqce) oferty. 

9. 	Zaleca siy ponumerowanie wszystkich stron oferty oraz polqczenie dokumentow stanowiqcych 
trese oferty w sposob uniemozliwiajqcy dekompletacjy. 

[ Rozdzial VI IKryterium wyboru najkorzystniejszej oferty 

1. 	Kryteria wyboru ofert bydq oceniane wedlug ponizszych "wag" (znaczenia): 

Cena -100% 
Przy ocenie wysokosci proponowanej ceny najwyzej bydzie punktowana oferta proponujqca 
najnizszq ceny za wykonanie przedmiotu zamowienia, pozostale oferty bydq przeliczane wg 
wzoru: 

Cena najniZszej oferty (zl) 

CENA =~---------------------------------------- x 100,00 pkt X 100% 


Cena oferty badanej (zl) 


Maksymalna liczba punktow otrzymana za to kryterium wynosi 100. 

2. 	Zamawiajqcy udzieli niniejszego zamowienia Wykonawcy, ktory otrzyma najwiykszq ilose 
punktow stanowiqcq sumy punktow uzyskanych w poszczegolnym kryterium oceny oferty. 

3. 	 Wyliczenia punktow bydq dokonywane z dokladnosciq do dwoch miejsc po przecinku, wedlug 
zasady matematycznej, iz wartosci 1-4 zaokrqgla siy w dol, a wartosci 5-9 zaokrqgla siy w gory. 

[I Rozdzial VIII IOpis sposobu obliczenia ceny 

1. 	Kazdy z Wykonawcow moze zaproponowae tylko jednq ceny i nie moze jej zmienie. Nie 
prowadzi siy negocjacji w sprawie ceny. 

2. 	Jako ceny nalezy rozumiec wartosc wyraZonq w jednostkach pieniyznych, ktorq kupujqcy jest 
obowiqzany zaplacie przedsiybiorcy za to war lub uslugy. 

3. 	Ceny oferty Wykonawca wpisuje na fonnularzu oferty (Zalqcznik Nr 1 do Zaproszenia). Podana 
w ofercie cena musi bye wyraZona w PLN. Cena musi uwzglydniac wszystkie wymagania 
niniejszego Zaproszenia oraz obejmowae wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytulu 
nalezytej oraz zgodnej z obowiqzujqcymi przepisami realizacji przedmiotu zamowienia. 

4. 	Cena oferty musi zawierae wszystkie koszty niezbydne do zrealizowania zamowienia, 
wynikajqce wprost z wytycznych Zaproszenia. Cena oferty musi obejmowae calkowity koszt 
wykonania zamowienia, w tym rowniez wszelkie koszty towarzyszqce wykonaniu przedmiotu 
zamowienia, zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami. 

5. 	 Wykonawca jest zobowiqzany przewidziee wszystkie okolicznosci wplywajqce na 
wynagrodzenie. Niedoszacowanie, pominiycie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu 
umowy, nie moze bye podstawq do zqdania zmiany wynagrodzenia. 

6. 	 Cena oferty obejmuje wszelkie naklady i koszty, w tym podatek VAT w obowiqzujqcej 
wysokosci, jakie poniesie Wykonawca w zwiqzku z realizacjq zamowienia. Prawidlowe 
ustalenie stawki podatku V AT lezy po stronie Wykonawcy. 

7. 	 Wszystkie wartosci winny bye liczone do dwoch miejsc po przecinku. Kwoty zaokrqgla siy do 
pelnych groszy, przy czym koncowki ponizej 0,5 grosza pomija siy, a koncowki 0,5 grosza 
i wyzsze zaokrqgla siy do 1 grosza. 

8. 	 Wszystkie ceny okreslone przez Wykonawcy zostanq ustalone na okres waznosci umowy i nie 
bydq podlegaly zmianom, poza ustawowq zmianq stawki podatku V AT w taki sposob, ze zmiana 
wysokosci podatku wplynie na wartosc brutto zamowienia. 
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9. 	 lezeli zlozono oferty, ktorej wybor prowadzilby do powstania u Zamawiaj'lcego obowi'lzku 
podatkowego zgodnie z przepisami 0 podatku od towarow i usrug, zamawiaj'lcy w celu oceny 
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow i usrug, ktory mialby 
obowi'lzek rozliczyc zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skIadaj'lc oferty, infonnuje 
Zamawiaj'lcego, czy wybor oferty bydzie prowadzic do powstania u Zamawiaj'lcego obowi'lzku 
podatkowego, wskazuj'lc nazwy (rodzaj) towaru lub uslugi, ktorych dostawa lub swiadczenie 
bydzie prowadzic do jego powstania, oraz wskazuj'lc ich wartosc bez kwoty podatku. 

10. Zamawiaj'lcy w celu ustalenia czy oferta zawiera raz'lco nisk'l ceny, moze zwrocic siy do 
Wykonawcy 0 udzielenie w okreSlonym tenninie wyjasnien dotycz'lcych elementow oferty 
maj'lcych wplyw na wysokosc ceny. 

[ Rozdzial IX I Warunki post~powania 

1. 	 W niniejszym postypowaniu nie stosuje siy przepisow ustawy Prawo zamowien publicznych. 
2. 	Zamawiaj'lcy zastrzega sobie prawo do: 

a)z'ldania szczegolowych infonnacji i wyjasnien od Wykonawcow na kazdym etapie 
postypowania, 

b )zmiany tenninu skladania ofert, 
c)poprawiania w ofercie oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych z uwzglydnieniem 

konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwlocznie zawiadamiaj'lc 0 tym 
Wykonawcy, ktorego oferta zostaia poprawiona. 

3. 	 Oferta zlozona po tenninie lub w niewlasciwym miejscu i wymaganej fonnie nie podlega ocenie. 
4. 	Zamawiaj'lcy moze wezwac Wykonawcow, ktorzy w okreSlonym tenninie nie zlozyli 

wymaganych oswiadczen, dokumentow lub pelnomocnictw albo ktorzy zlozyli wymagane 
oswiadczenia i dokumenty, zawieraj'lce blydy lub ktorzy zlozyli wadliwe pelnomocnictwa, 
do ich zlozenia w wyznaczonym tenninie. 

5. 	Zamawiaj'lcy niezwlocznie po wybraniu oferty albo uniewaznieniu postypowania bez dokonania 
wyboru, powiadomi na pismie Wykonawcow 0 jego wyniku. 

6. 	Zamawiaj'lcy uniewaZni postypowanie: 
a) jezeli cena najkorzystniejszej oferty bydzie przewyzszac kwoty, ktor'l Zamawiaj'lcy zan1ierzal 

przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia, chyba ze Zamawiaj'lcy bydzie mogi zwiykszyc ty 
kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, 

b) w przypadku nie zlozenia co najIlliliej jednej oferty, 

c) jesli postypowanie obarczone bydzie niemozliw'l do usuniycia wad'l. 


7. 	 Zlozenie oferty niezgodnej z niniejszym Zaproszeniem do zlozenia oferty cenowej oraz brak 
wymaganych dokun1entow, skutkowac bydzie odrzuceniem oferty. 

8. 	 Wyklucza siy Wykonawcy, ktory nie wykazal spelniania warunkow udziaru w postypowaniu, 
ajego oferty uznaje siy za odrzucon'l. 

9. 	Zamawiaj'lcy w celu ustalenia czy oferta zawiera raZ'lco nisk'l ceny, moze zwrocic siy 
do Wykonawcy 0 udzielenie w okreslonym tenninie wyjasnien dotycz'lcych elementow oferty 
maj'lcych wplyw na wysokosc ceny. 

10. 	 W przypadku, gdy cena calkowita oferty jest nizsza 0 co najIlliliej 30% od: 
a) wartosci szacunkowej zamowienia powiykszonej 0 nalemy podatek od towarow i usrug, 

ustalonej przed wszczyciem postypowania, 
b) sredniej arytmetycznej cen wszystkich zlozonych ofert, 
Zamawiaj'lcy zwraca siy 0 udzielenie wyjasnien, chyba ze rozbieznosc wynika z okolicznosci 
oczywistych, ktore nie wymagaj'l wyjaSnienia. 

11. 	 Zamawiaj'lcy niezwlocznie po otwarciu ofert zamieszcza na stronie intemetowej infonnacje 
dotycz'lc'l: 

a) kwoty, jak'l zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia, 

b) finn oraz adresow wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty w tenninie, 

c) ceny oraz pozostalych kryteriow oceny ofert. 
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12. Zamawiajqcy niezwlocznie zwraca oferty, kt6ra zostala zlozona po terminie, zawiadamiajqc 
wykonawcy 0 zlozeniu oferty po terminie. 

Informacje 0 formalnosciach, jakie powinny zostac dopelnione po wyborze 
Rozdzial X ofertv w celu zawarcia umowv w sorawie zamowienia Dublicznel!o 

1. 	 Wykonawca, kt6rego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiqzany jest 
do zawarcia umowy z Zamawiajqcym. 

2. 	 Temlin zwiqzania ofertq w przedmiotowym postypowaniu wynosi 30 dni liczqc od dnia 
skladania ofert. 

3. 	 Po v.'Yborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajqcy wezwie niezwlocznie Wykonawcy, kt6ry 
zlozyl najkorzystniejszq oferty do zawarcia umowy. 

4. 	 lezeli Wykonawca uchyla siy od zawarcia umowy, Zamawiajqcy moze zawrzec umOWy 
z Wykonawcq, kt6rego oferta byla nastypna w kolejnosci, pod warunkiem, ze nie uplynql termin 
zwiqzania ofertq. 

zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia
Rozdzial XI 

osteDowania 0 udzieleni zamowienia 

Istotne postanowienia, kt6re zostanq wprowadzone do tresci zawieraneJ umowy, zawarto 
w projekcie umowy, kt6ry stanowi Zalqcznik nr 2 do zaproszenia. 

[ Rozdzial XII ~sci zamowienia 

Zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert czysciowych. 

IRozdzial XIII I Podwykonawstwo 

1. 	 Wykonawca moze zlecic Podwykonawcom wykonanie czysci zam6wienia bydqcej przedmiotem 
umowy. 

2. 	 Wykonywanie czysci zam6wienia, 0 kt6rej mowa w ust. 1 przy pomocy Podwykonawc6w 
odbywa siy na zasadach okreslonych wart. 647 Kodeksu cywilnego. 

3. 	 Zamawiajqcy nie dokonuje zastrzezenia w zakresie obowiqzku osobistego wykonania przez 
Wykonawcy kluczowych cZysci zam6wienia. 

4. 	 Zamawiajqcy zqda wskazania przez Wykonawcy w formularzu oferty czysci zam6wienia, kt6rej 
wykonanie zamierza powierzyc Podwykonawcy lub podania przez Wykonawcy nazw (frrm) 
Podwykonawc6w. 

5. 	 Przez umOWy 0 podwykonawstwo nalezy rozumiec umOWy w formie pisemnej 0 charakterze 
odplatnym, kt6rej przedmiotem Sq uslugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiqce czysc 
zam6wienia publicznego, zawartq miydzy wybranym przez Zamawiajqcego Wykonawcq a 
innym podmiotem (Podwykonawcq), a w przypadku zam6wieil publicznych na roboty 
budowlane takze miydzy Podwykonawcq a dalszym Podwykonawcq lub miydzydalszymi 
Podwykonawcami. 

6. 	 Zlecenie wykonania czysci zam6wienia podwykonawcom nie zmienia zobowiqzail Wykonawcy 
wobec Zamawiajqcego za wykonanie tej czysci prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
dzialania, uchybienia i zaniedbania podwykonawc6w w takim samym stopniu jakby to byly 
dzialania, uchybienia i zaniedbania Wykonawcy. 

Informacje 0 sposobie porozumiewania si~ Zamawiaj~cego z 
Rozdzial XIV Wykonawcami oraz przekazywania oswiadczen lub dokumentow, a talde 

wskazanie osob uprawnionych do porozumiewania si~ z Wykonawcami 

1. 	 Wyb6r fOlmy porozumiewania siy Zamawiajqcego i Wykonawcy 
1) 	 Komunikacja miydzy Zamawiajqcym a Wykonawcami odbywa siy zgodnie z v.'Yborem 

Zamawiajqcego za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dn. 
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (dz. U. z 2012 r poz. 1529 oraz z 2015 r. poz 1830), 



ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY CENOWEJ 

na realizacjy zadania pn. 


,,zakup agregatu prlldotw6rczego do Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Stary Nacpolsk" 


osobiscie, za posrednictwem poslanca, faksu lub przy uzyciu srodk6w komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 0 swiadczeniu usrug drog~ 
elektroniczn~ (Dz. U. z 2016 r. poz. 1080). 

2) 	 lezeli Zamawiaj~cy lub Wykonawca przekazuj~ oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje za posrednictwem faksu lub przy uZyciu srodk6w komunikacji elektronicznej 
w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. 0 swiadczeniu uslug drog~ elektroniczn~, kai:da 
ze stron na z~danie drugiej strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

2. 	 Osoba uprawniona do kontakt6w z Wykonawcami: 

Dominik Sabalski - Podinspektor ds. funduszy pomocowych i zam6wien publicznych, 

tel. 23 663 1051 wew. 27, e-mail: d.sabalski@naruszewo.pl. 


I Rozd.zial XVI I Miejsce i termin zlozenia oferty 

1000Ofert-r nalezy dostarczyc w terminie do do. 14 sierpnia 2017 r. do godz. do siedziby 
Zamawiaj~cego: Urz~d Gmioy w Naruszewie, Naruszewo 19A, 09 -152 Naruszewo, pokoj nr 3 
(sekretariat urz-rdu), w kopercie zaadresowanej do Zamawiaj~cego z napisem: "Oferta na zakup 
agregatu pr~dotw6rczego do Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Stary Nacpolsk" (znak 
sprawy: RSG.271.PU.53.2017). 

IRozdzial xvn I Zal'lczniki 

Nr zal'lcznika Tytul 

1 Formularz oferty cenowej 

2 Projekt umowy 

3 Wz6r karty gwarancyjnej 

Z powai:aniem 

Sporzljdzil: Dominik Sabalski 
tel. 23/663-\0-51 wew. 27 
d.sabalski@naruszewo.pl 

mailto:d.sabalski@naruszewo.pl
mailto:d.sabalski@naruszewo.pl

