
Baboszewo, dnia 20 Lipiee 2017 r. 

Gk.271.11.2017 

Zaproszenie do zloienia oferty w post~powaniu 0 udzielenie zamowienia publieznego 

na dostaw~ kosiarek. 

Zamowienie poniiej 30000 euro - podstawa prawna art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 styeznia 2004 r. Prawo 
zamowieri publieznyeh (jedn. tekst Dz.U. z 2015 r. , poz. 2164). 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJI\CEGO. 

Gmina Baboszewo 

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

NIP 567 1790440, REGON 130378054 

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

e-mail: urzad@gminababoszewo.pl 

www.gm inababoszewo.pl; www.ugbaboszewo.bip.org.pl 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA. 

Przedmiotem zamowienia jest dostawa dwoeh kosiarek spalinowyeh : 

1. Kosiarka samojezdna "Traktor ogrodowy OPTIMA LN 200 H RTG 

Dane teehniezne: 

Silnik (typ/pojemnose) Briggs&Stratton Intek / 656 em' 

Silnik (eylindry) 2 eylindry 

Moe znamionowa (kW/min"') 11,6 kW / 2600 min-' 

Rozrueh elektryezny 

Pojemnose zbiornika paliwa 3,8 L 

Rodzaj paliwa benzyna bezolowiowa 

Rodzaj oleju SAE30 (lOW30) 

Przekladnia nap~dowa Hydrostat 

Ilose biegow nap~du 1 w przod / 1 w tyl 

Os skr~tna (material) ie liwna 

Szerokosc koszenia (em) 105 em 

Wysokose koszenia (mm) 30-95 mm 

Regulaeja wysokosci ci~eia 5 pozyej i, manualna 

Dysza do mycia agregatu Tak 

Ci~eie na wsteeznym biegu Nie 
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Deflektor Tak 

Kosz / pojemnosc kosza 240litrow 

Zaslepka miel~ea Tak 

Kola (prz6d/tyl) 15" x 6 11 
/ 18 11 

X 9,5 11 

tozyskowanie k61 tuleje slizgowe 

Promien skr~tu 46em 

Reflektory przednie standardowe 

Zaezep tylny Tak 

Waga (okolo) 195- 198 kg 

2. KOSIARKA SPALINOWA Z NAPt;DEM NAC LSS3-EA190-HS 

NAC Kosiarka spalinowa z nap~dem 5,5KM LS53-EA190-HS z silnikiem Subaru EA190V 

4-suwowym 0 moey 5,5 KM, 0 szerokosei koszenia 530 mm oraz wysokosei koszenia regulowanej 

7-stopniowo w zakresie 25 - 75 mm, wyposazona w obudow~ wykonanq ze stali oraz ergonomiezne 

rqezki ulatwiajqee sterowanie kosiarkq. Kosiarka posiada duze lozyskowe kola, ulatwiajqee jej 

prowadzenie. Wygodny uehwyt eentralnej regulaeji wysokosei koszenia. W zestawie z koszem do 

zbierania trawy. 

DANE TECHNICZNE: 

Seria silnika / pojemnosc / moc: Robin Subaru EA 190V / 189 em' /5,5 KM; 

Silnik / rodzaj paliwa: ezterosuwowy, jednoeylindrowy, OHC / benzyna bezolowiowa Pb95; 

Szerokosc koszenia: 53 em; 

Regulaeja wysokosci koszenia / zakres: eentralna siedmiostopniowa / 25 mm - 75 mm; 

Pojemnosc kosza / rodzaj kosza : 751 / siatkowy z plastikowq pokrywq; 

System przenoszenia nap~du: przekladnia pasowa; 

Sredniea k61 przednieh / tylnyeh: 20 em / 27 em; 

Funkeje: wyrzut do kosza, wyrzut tylny, wyrzut boezny, mielenie; 

Obudowa: stalowa; 

Inne: system myeia obudowy, wskaznik zapelnienia kosza; 

Waga: 41 kg. 
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Wykonawca zobowiazany jest dolaczye do zloionej oferty opis techniczny oferowanego sprzetu jak 

rowniei przedstawie sposob dostawy oferowanego przedmiotu. 

Miejsce dostawy: 

PSZOK 

ul. Warszawska 9E 

09 - 130 Ba boszewo 

Gwarancja producent6w sprz~tu - minimum 24 miesi~cy. 

III. TERMIN REALlZACJI ZAMOWIENIA. 

Dostaw~ naleiy zrealilOwae w terminie do dnia 4 Sierpnia 2017 r .• po wczesn iejszym uzgodnieniu terminu 

dostawy z Zamawiajqcym. 

IV. KRYTERIUM OCENY OFERTV. 

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniisza cena. 

2. Wykonawca okresli cen~ oferty. kt6ra stanowie b~dzie wynagrodzenie ryczattowe za realizacj~ 

przedmiotu zam6wienia. podajqc jq w zapisie liczbowym i stownie z doktadnosciq do grosza (do dw6ch 

miejsc po przecinku). 

3. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwiqzane z realizacjq przedmiotu zam6wienia. 

w tym ryzyko i odpowiedzialnose Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich koszt6w zwiqzanych 

z realizacjq przedmiotu umowy. a takie oddzialywania innych czynnik6w majqcych lub mogqcych miee 

wptyw na koszty w szczeg61nosci koszty transportu i ubezpieczenia do momentu dokonania odbioru przez 

zama wiajqcego . 

4. Niedoszacowanie. pomini~cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moie bye podstawq 

do iqdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego. 

V. WARUNKI UDZIAlU W POST~POWANIU . 

1. W toku dokonywania oceny zloionych ofert Zamawiajqcy moie iqdae od Wykonawc6w wyjasnien 

dotyczqcych tresci ztoionych ofert. 

2. Zamawiajqcy poprawi w tekscie oferty oczywiste omytki pisarskie i rachunkowe (z uwzgl~dnieniem 

konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) w obliczeniu ceny. 

3. Zamawiajqcy udzieli zam6wienia Wykonawcy. kt6rego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

okreslonym w zaproszeniu do ztoienia oferty i lOstala oceniona jako najkorzystniejsza . 

4. Informacj~ 0 wyborze oferty Zamawiajqcy zamiesci na stronie internetowej 

www.ugbaboszewo.bip.org.pl oraz na tablicy ogtoszen Urz~du Gminy Baboszewo. 

VI. SPOSOB PRZYGOTOWANIA I ZtoiENIA OFERTY. 

1. Oferta wraz z zatqcznikami powinna bye sporzqdzona w j~zyku polskim oraz podpisana przez osob~/y 

uprawnione do wyst~powania w imieniu Wykonawcy i opatrlOna piecz~ciq Wykonawcy. 

2. Wykaz dokument6w jakie majq dostarczye Wykonawcy: 

• "Formularz ofertowy" (zalqcznik nr 1 do niniejszego zaproszenia), 

• Wz6r umowy zaakceptowany przez Wykonawc~ (zatqcznik nr 2 do niniejszego zaproszenia). 
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3. Ofert~ nalezy zlozyc do 24 Lipca 2017 roku do godz. 11 00: 

• za posrednictwem poczty/przesylki kurierskiej na adres: Urz~d Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 

9A, 09 - 130 Baboszewo, 

• lub osobiscie w Kancelarii Ogolnej Urz~du Gminy Baboszewo, w zamkni~tej kopercie z napisem: 

"Oferta na dostawEl kosiarek". 

4. Oferty zlozone po wyznaczonym terminie nie zostan~ rozpatrzone. 0 zachowaniu terminu zlozenia 

oferty decyduje data wplywu oferty do Urz~du Gminy Baboszewo. Oferta otrzymana po uplywie terminu 

skladania ofert zostanie zwrocona bez otwierania Wykonawcy i nie b~dzie podlegala ocenie. Wykonawca 

moze zlozyc tylko jedn~ ofert~. 

5. Osoby uprawnione do porozumiewania si~ z Wykonawcami: 

Radoslaw Balcerzak - e-mail: gk@gminababoszewo.pl 

Zamawiajijcy zastrzega sobie prawo do zamkniElcia post~powania 0 udzielenie zamowienie bez 

rozstrzygniElcia i podania przyczyny, jak rowniei dalszych negocjacji z Wykonawcij, ktory zloiy 

najkorzystniejszij ofertEl lub uniewainienie postElPowania, bez prawa roszczen Wykonawcow do zwrotu 

kosztow uczestnictwa w postElPowaniu (przygotowania oferty). 

Zaproszenie do zloienia oferty w post~powaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego zamieszczono na 

stronie internetowej: www.ugbaboszewo.bip.org.pl i tablicy ogloszen Urz~du Gminy Baboszewo w dniu 

20 Lipca 2017 r. 
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