
GMINA BABOSZEWO 
09-130 Babaszewa, ul. Warszawska 9A 

Regan 130378054 
NIP 5671790440 

liIT.271.10.2016 

Baboszewo, dnia 17 listopada 2016 r. 

Zaproszenie do zloienia oferty w PostllPowaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego 

na dostawll nowego sprzlltu multimedialnego 

Zam6wienie ponizej 30 000 euro - podstawa prawna art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zam6wieri publicznych (j edn. tekst Dz.U. z 2015 r., poz. 2164). 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJI\CEGO. 

Gmina Baboszewo 

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

NIP 567 179 0440, REGON 130378054 

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

e-mail : urzad@gminababoszewo.pl 

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

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA. 

1. Przedmiotem zam6wienia jest dostawa nowego sprzlltu multimedialnego w ram ach nagr6d dla 

laureat6w II edycji olimpiady w zakresie wiedzy 0 srodowisku przyrodniczym i ekologicznym w Gminie 

Baboszewo. 

Dostawa nowego sprz'ltu multimedialnego: 

Lp. 
~-'-

_ N_a_z_w_a ____ ~J_· ._m_.-+_I_IO_S_' -+I_____ Specyfikacja techniczna sprzlltu 

1. Tablet multimedialny I szt. 6 Tablet multlmedlalny Samsung Galaxy Tab E 9.6 WI-FI SM-T560 

I System operacyjny: Android 4.4 Kit Kat 

Ekran dotykowy: 9,6 cala, 1280 x 800 pikseli 

2. Wieza szt. 

I Procesor: Spreadtrum SC7730S, 4 - rdzeniowy, 1,3 GHz 

Pojemnosc: 8GB 

I Pamillc RAM: 1536 MB 

Format ekranu : 16 : 10 

Matryca wyswietlacza: TFT, swiecilca, LCD 

Karta bezprzewodowa Wi-Fi: 802.11a/b/g/n 

Aparat przedni: 2,0 Mpix 

Aparat tylny: 5,0 Mpix 

Funkcje aparatu: 4 x zoom cyfrowy, autofocus, nagrywanie filmow 

I 
HD 720p, wykrywanie twarz, zdjllcia seryjne 

Wyposazenie: instrukcja obslugi w jllzyku pols kim, ladowarka 

sieciowa, kabel USB 
I 

6 Wieza LG CM2460 
Odtwarzacz plyt: CD 
Spos6b umieszczania plyty: szuflada sterowana elektronicznie 

Odtwarzanie ptyty: CD-Audio, CD-R/RW 
Obslugiwanie formaty audio: FLAC, MP3, WMA 
Radio: analogowe z pamillciil, FM (UKF), liczba stacji 50 
Moc znamionowa RMS: 2 x 50 W 
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I 
Typ kolumn: 2 - drozny 

Funkcje dodatkowe: Bluetooth 

~posaienie: antena FM, instrukcja obslugi w J 'lzyku polskim, pilot I 

Zamawiajqcy informuje, ie dopuszcza skladan ie ofert na sprz~t jakosciowo rownowainy, spelniajqcy 

rownowaine parametry w stosunku do sprz'ltu wskazanego przez Zamawiajqcego. Przez produkt 

rownowainy Zamawiajqcy rozumie produkt a parametrach takich samych bqdz lepszych (w porownaniu ze 

specyfikacjq technicznq sprz'ltu). 

Wykonawca, ktory oferuje ro zwiqzania rownowaine jest obowiqzany wykazae, ie oferowany przez niego 

sprz'lt spelnia wymagania okreslone przez Zamawiajqcego (zalqcznik Nr 2 - Ana liza porownawcza). 

W przypadku zaproponowan ia sprz'ltu rownowainego Wykonawca obowiqzany jest dolqczye do oferty 

dokumenty potwierdzajqce rownowainosc z produktem wskazanym przez Zamawiajqcego. 

Z dokumentow tych oraz na podstawie sporzqdzonej przez Wykonawc'l analizy porownawczej musi 

wynikae, ie rozwiqzania rownowaine spelniajq wymagania okreslone przez Zamawiajqcego. 

Zamawiajqcy moie odrzucic ofert'l w przypadku uznania, ie zaproponowany sprz'lt ma gorsze parametry 

techniczne od okreslonych przez Zamawiajqcego. 

Gwarancja producentow Sprz'ltu - minimum 12 miesi'lcy. 

III. TERMIN REAL/lACJI lAMOWIENIA. 

Dostaw'l naleiy zrealizowae w t erm in ie do dnia 5 grudnia 2016 r., po wczesniejszym uzgodnieniu terminu 

dostawy z Zamawiajqcym. 

IV. KRYTERIUM OCENY OFERTY. 

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniisza cena. 

2. Wykonawca okresli cen'l oferty, ktora stanowic b'ldzie wynagrodzen ie ryczaltowe za rea lizacj 'l 

przedmiotu zamowienia, podajqc jq w zapisie liczbowym i slownie z dokladnosciq do grosza (do dwoch 

miejsc po przecinku) . 

3. Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszystkie koszty zwiqzane z realizacjq przedmiotu zamowieni a, 

w tym ryzyko i odpowiedzialnosc Wykonawcy z tytulu oszacowania wsze lkich kosztow zwiqzanych 

z realizacjq przedmiotu umowy, a takie oddzialywania innych czynnikow majqcych lub mogqcych miec 

wplyw na koszty. 

4. Niedoszacowanie, pomini'lcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moi e bye podstawq 

do iqdania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego. 

V. WARUNKI UDllAtu W POST~POWANIU. 

1. W toku dokonywania oceny zloionych ofert Zamawiajqcy moie i qdac od Wykonawcow wyjasnieri 

dotyczqcych tresci zloionych ofert. 

2. Zamawiajqcy poprawi w tekscie oferty oczywiste omylki pisarskie i rachunkowe (z uwzgl'ldnieniem 

konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) w obliczeniu ceny. 

3. Zamawiajqcy udzie li zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

okres lonym w zaproszeniu do zloienia oferty i zostala oceniona jako najkorzystniejsza . 

4. Informacj'l 0 wyborze oferty Zamawiajqcy zamiesci na st ronie internetowej 

www.ugbaboszewo.bip.org.pl oraz na tablicy oglosze ri Urz'ldu Gminy Baboszewo. 
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VI. SPOS6B PRZYGOTOWANIA I ZLOiENIA OFERTY. 

1. Oferta wraz z zal~cznikami powinna bye sporz~dzona w j~zyku polskim oraz podpisana przez osob~/y 

uprawnione do wyst~powania w imieniu Wykonawcy i opatrzona piecz~ci~ Wykonawcy. 

2. Wykaz dokumentow jakie maj~ dostarczye Wykonawcy: 

• "Formularz ofertowy" (zal~cznik nr 1 do niniejszego zaproszenia), 

• Analiza porownawcza zaproponowanego zamiennego sprz~tu multimedialnego (zal~cznik nr 2 do 

niniejszego zaproszenia), 

• Wzor umowy zaakceptowany przez Wykonawc~ (zal~cznik nr 3 do niniejszego zaproszenia), 

3. Ofert~ nalelY zlolye do 24 listopada 2016 roku do godz. 10 ": 

• 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 dostawt: nowego sprz~tu multimedialnego". 

4. Oferty zlolone po wyznaczonym terminie nie zostan~ rozpatrzone. 0 zachowaniu terminu zlolenia 

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 

mOle zlolye tylko jedn~ ofert~ . 

5. Otwarcie zlolonych ofert nast~pi w siedzibie Zamawiaj~cego w dniu 24 listopada 2016 roku 

o godz. 10 15. 

6. Osoby uprawnione do porozumiewania si~ z Wykonawcami: 

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

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

Zamawiajqey zastrzega sobie prawo do zamknit:cia postepowania 0 udzielenie zamowienie bez 

rozstrzygnit:cia i podania przyezyny, jak rowniez dalszyeh negoejaeji z Wykonaweq, ktory dozy 

najkorzystniejszq ofertll lub uniewaznienie PostllPowania, bez prawa roszeze" Wykonawe6w do zwrotu 

kosztow uezestnietwa w postt:powaniu (przygotowania oferty). 

Zaproszenie do zlolenia oferty w post~powaniu 0 udzielenie zamowienia publieznego zamieszczono na 

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

17 listopada 2016 r. 

WOJT -50 6111 / I l' JOm~ 
mgffomasz Sobecki 
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