
GMINA BABOSZEWO 
09·130 Babeszewe, ul. Warszawska 9A 

Regen 130378054 
NIP 5671790440 

Ii IT.271.12.2016 

Baboszewo, dnia 24 list opada 2016 r. 

Zaproszenie do zlozenia oferty w post~powaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego 

na dostaw~ fabrycznie nowych rowerow 

Zamawienie poniiej 30000 euro - podstawa prawna art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 styczn ia 2004 r. Prawo 
zamawien publicznych (j edn. t ekst Dz. U. z 2015 r., poz. 2164). 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJPtCEGO. 

Gmina Baboszewo 

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

NIP 567179 04 40, REGON 130378054 

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

e·mail : urzad@gminababoszewo.pl 

www.gminababoszewo.pl; www.ugbaboszewo.bip.org.p l 

II . OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA. 

1. Przedmiotem zamawienia jest dostawa fabryczn ie nowych rowe raw w ramach nagrad dla laureataw 

II edycji o limpiady w zakresie w iedzy 0 srodowisku przyrodniczym i eko logicznym w Gminie Baboszewo. 

Dostawa nowego sprz~tu multimedialnego: 
-----,---

Lp. Nazwa _I. j . m. 

1. ROWER G6R5KI M1B 24" szt. 

ROCKRIDER 500 B7WIN 

2. ROWER DZIECI{CY 24" 

POPLY500B7WIN 

szt. 

lIose 
1 

1 

Specyfikacja techniczna sprz~tu 

Typ produktu: rower dzieci~cy 
Wiek: 8 ·12 lat (135 - 155 em) 
Waga: 14,75 kg 
Informacje techniczne: rama MTB Rockrider i widelec wykonane ze stali 
Hi-Ten 
Nap~d: 18 przetoien na obrotowych, zmiana przetoien za pomOCq 
manetek, 
Hamu lce: sta lowe, progresywne hamulce V-Brake, 

Kierownica: amortyzowany wide lee w celu ttum ien ia drgan podczas jazdy 
po nierownym terenie, 
Kola: srednica kola wynosi 24 ca le, obr~cze jednokomorowe 
z aluminium i un iwersalne opony 

Wyposaienie: 
• pelna oslona larlcucha i przerzutki 

• stopka 
• przednie i tylne oswietlenie na baterie 

• dzwonek 
• bfotniki z tworzywa sztucznego 

• odblaski 

Typ produktu: rower dzieci~cy 
Wiek: 8 - 12 lat (135 - 155 em) 
Waga: 14,9 kg 
Informacje techn iczne: rama MTS Rockrider i wide lec wykonane ze stali 
Hi-Ten 
N ap~d: 6 przefozen na obrotowych, zm iana przefozen za pomOC(l manetek, 
Hamulce: sta lowe, progresywne hamulce V-Brake, 
Kola: srednica kola wynosi 24 cale, obr~cze jednokomorowe 
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3 . I ROWER GORSKI MTB 

ROCKRIDER 340 26" 

IB7W/1V 

4 ROWER MIEJSKI ELOPS 

1320 IVIEBlfSKI B7W/1V 

I 

I 

I 

I 

szt. 

5zt. 

I z aluminium i uniwersalne opony 

Wyposaienie: 

• pefna ostona faricucha i przerzutki 

• odpinany koszyk 

• stopka 
• przednie i tyJne oswietlenie na baterie 

• dzwonek 

• blotniki 

• odblaski 

2 Waga : 14,85 kg 

2 

L 

I

,nformacje techniczne: rama ROCKRIDE R 340 z u niesion~ pozycj~ , do 
uniwersalnego uiytkowania, wzmocnione aluminium 6061 T4T6. widelec 

SUNTOUR XCT 80 mm skoku, regulacja twardosci pokr~tlem, 

Na p~d: stalowy mechanizm korbowy, trzyblatowy (22 / 32 / 42 z~by ), 

'I z plastikow~ oslon ~, ty lna przerzu tka 7-rz~dowa SHIMANO TY21, 
przednia przerzutka SHIMANO TZ30 lub MI CROSHIFT MS22, I 
manetki przerzutek obrotowe SRAM MRX21, ze wskainikami przetoienia, 

kaseta SHIMANO TZ21 z 7 z~batkami, od 14 do 28 z~b6w, lancuch KMC 
ZS 1, szeroki, 

I 

Hamuice: przedni tylny hamulec t ypu V-bra ke, ze s pr~iyn~ , 

kla mki ha mulcowe MTB z aluminium, 

Kola: B'TWIN ALLOY SING LE WALL 26", jednokomorowe, 36 szprych, 

opony MTB B'TWIN ALL TERR AI N DRY, w roz miarze 26 x 2,0 

Wyposa i enie : 

• petna osfona laricu cha i przerzutki 

• st opka 
• przednie i tylne oswietlenie na baterie 

• btotniki z tworzywa sztucznego 

• dzwonek 

• odblaski 

Jnformacje tech niczne: ra ma ze stali 0 duiej wytrzymatosci, geometria 

I 

miejska un iwersalna (rama obniiona, ulatwiajqca wsiadanie) , rama 

o specyficznej geometrii przystosowanej do jazdy miej skiej (jazda 

z wyprostowanymi plecami) I 
Na p~d : 6 przeloien, obrotowe manetki, przerzutka tyl na 6 biegowa, k~rby 

I 
stalowe, pojedyncza tarcza, 

Hamulce: przed nie i tylne szcz~kowe V-brake, 5ta lowe, ergonomiczne 

I klamki aluminiowe I 

I 

Kola: specjalne opony miejskie typu ba lloon, opony przewidziane do jazdy 
miejskiej (26 i 650 mm sredn icy). Opony miejskie, 26 ca lowe ze sztywnymi 
stopkami, d~tk i wyposaione Sq w wentyle samochodowe, stafe cisnienie 

w oponach m i~dzy 3,5 a 4,5 bara (w zaleinosci od wagi uiytkownika)m 

I 
Wyposaienie: 

• pelna osfona lari cucha i przerzut ki 

• odpinany koszyk 

• stopka 
• blotniki 
• oswiet lenie na dyn amo z przodu i na baterie z tyfu, zamocowane 

do blotni ka 

• dzwonek 

• odblaski 

Wszystkie dostarczone rowery muszq bys skr<:cone i przygotowane do eksploatacji, tzn. posiadac 

ustawione hamuice oraz przerzutki. Kolorystyka rowerow zostanie ustalona na eta pie podpisywania 

umowy z Wykonawcq. 
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Zamawiaj~cy in formuje, ie dopuszcza sktadanie ofert na sprz~t jakosciowo r6wnowainy, spetniajqcy 

rownowazne parametry w stosunku do sprz~tu wskazanego przez Zamawiajqcego. Przez produkt 

rownowazny Zamawiajqcy rozumie produkt 0 parametrach takich samych bqdi lepszych (w porownaniu ze 

specyfikacjq technicznq sprz~tu) . 

Wykonawca, ktory oferuje rozwiqzania rownowaine jest obowiqzany wykazae, ze oferowany przez niego 

sprz~t spetnia wymagania okreslone przez Zamawiajqcego (zat~cznik Nr 2 - Analiza porownawcza). 

W przypadku zaproponowania rowerow spetniajqcych rownowazne parametry techniczne Wykonawca 

obowi~zany jest dotqczye do oferty dokumenty potwierdzaj~ce rownowaznose z produktem wskazanym 

przez Zamawiajqcego. Z dokumentow tych oraz na podstawie sporzqdzonej przez Wykonawc~ analizy 

porownawczej musi wynikae, ie rozwiqzania rownowazne spetniajq wymagania okres lone przez 

Zamawiaj~cego. 

Zamawiaj~cy moze odrzucie ofert~ w przypadku uznania, ie zaproponowany sprz~t ma gorsze parametry 

techniczne od okreslonych przez Zamawiaj~cego. 

Gwarancja producentow sprz~tu - minimum 24 mieshlcy. 

III. TERMIN REALtZACJt ZAMDWtENIA. 

Dostaw~ nalezy zrealizowae w terminie do dnia 7 grudnia 2016 r., po wczesniejszym uzgodnieniu terminu 

dostawy z Zamawiajqcym. 

IV. KRYTERIUM OCENY OFERTY. 

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najnizsza cena. 

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

przedmiotu zamowienia, podaj~c j~ w zapisie liczbowym i stownie z doktadnosci~ do grosza (do dwoch 

miejsc po przecinku). 

3. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwiqzane z rea lizacj~ przedmiotu zamowienia, 

w tym ryzyko i odpowiedzialnose Wykonawcy z tytutu oszacowania wsze lkich kosztow zw i~za nych 

z realizacj~ przedmiotu umowy, a takie oddziatywania innych czynnikow maj~cych lub mog~cych miee 

wplyw na koszty. 

4. Niedoszacowa nie, pomini~cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze bye podstaw~ 

do zijdania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego. 

V. WARUNKI UDZIAtu W POST~POWANIU. 

1. W toku dokonywania oceny zlozonych ofert Zamawiaj~cy moie z~dae od Wykonawcow wyjasnien 

dotyczijcych tresci zloionych ofer!. 

2. Zamawiaj~cy poprawi w tekscie oferty oczywiste omylki pisa rs kie i rachunkowe (z uwzg l~dn ie n iem 

konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) w obliczeniu ceny. 

3. Zamawiaj~cy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

okreslonym w zaproszeniu do zloienia oferty i zostala oceniona jako najkorzystniejsza. 

4. Informacj.; 0 wyborze oferty Zamawiajijcy zamiesci na stronie internetowej 

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

VI. SPOSD8 PRZYGOTOWANIA I ZtOiENIA OFERTY. 
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1. Oferta wraz z zalqczn ikami powinna bye sporzqdzona w j'izyku polskim oraz podpisana przez osob'ilv 

uprawnione do wyst'ipowania w imieniu Wykonawcy i opatrzona piecz'iciq Wykonawcy. 

2. Wykaz dokument6w jakie majq dostarczyc Wykonawcy: 

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

• Analiza porownawcza zaproponowanych rowerow (zalqcznik nr 2 do niniejszego zaproszenia), 

• Wzor umowy zaakceptowany przez Wykonawc'i (zalqcznik nr 3 do niniejszego zaproszenia), 

• Charakterystyka techniczna dostarczanych rowerow (karty katalogowe wraz z zdj'iciami i dost'ipnq 

kolorystykq) 

3. Ofert'i naleiy zloiyc do 29 listopada 2016 roku do godz. 14 00: 

• za posrednictwem poczty/przesytki kurierskiej na adres: Urzqd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 

9A, 09 - 130 Baboszewo, 

• lub osobiscie w Kancelarii Ogolnej Urz'idu Gminy Baboszewo, w zamkni'itej kopercie z napisem: 

"Oferta na dostaw'i rowerow". 

4. Oferty ztoione po wyznaczonym terminie nie zostanq rozpatrzone . 0 zachowaniu terminu zloienia 

oferty decyduje data wptywu oferty do Urz'idu Gminy Baboszewo. Oferta otrzymana po uplywie terminu 

skladania ofert zostanie zwrocona bez otwierania Wykonawcy i nie b'idzie podlegala ocenie. Wykonawca 

moze zloiye tylko jednq ofert'i. 

5. Otwarcie zlozonych ofert nastqpi w siedzibie Zamawiajqcego w dniu 29 listopada 2016 roku 

o godz. 14 15. 

6. Osoby uprawnione do porozumiewania si'i z Wykonawcami: 

Robert Krysiak - e-mail: rkrysiak@gminababoszewo.pl 

Radoslaw Paczkowski - e-mail: infrastruktura@gminababoszewo.pl 

Zamawiajijcy zastrzega sobie prawo do zamkniE:cia postepowania 0 udzielenie zamowienie bez 

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

najkorzystniejszq ofert'i lub uniewainienie PostllPowania, bez prawa roszczen Wykonawcow do zwrotu 

kosztow uczestnictwa w PostllPowaniu (przygotowania oferty). 

Zaproszenie do zloienia oferty w post'ipowaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego zamieszczono na 

stronie internetowej: www.ugbaboszewo.bip.org.pl i tabl icy ogloszeri Urz'idu Gminy Baboszewo w dniu 

24 listopada 2016 r. 
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