
GM INA BABOSZEWO 
09-130 Baboszewo. ul. Warszawska 9A 

Regon 130378054 
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Znak sprawy: OAiZP 271.2.1.2017 Baboszewo, dn. 15 .02.20 17 r. 

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY CENOWEJ 
w post~powaniu 0 udzieIenie zamowienia publieznego 0 wartosei szaeunkowej ponizej 30 000 
euro na dostaw~ materialow biurowyeh i papierniezyeh (ez~sc I) oraz materialow 
eksploataeyjnyeh do drukarek, kserokopiarek, U'-Zlldzen wielofunkeyjnyeh (ez~sc II) dla Urz~du 
Gminy w Baboszewie i jednostek obslugiwanyeh 
(zamieszczolle Ilfl sirollie illlemelolVej i IlfIlablicy og/oszell IV siedzibie Zalll{t)viajqcego) 

Na podstawie art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien publicznych 
(t.j. Oz. U. z 2015, poz. 2 164 ) Zamawiaj1tcy-Urz1td Gminy w Baboszewie, ul. Warszawska 9A, 09-
130 Baboszewo zaprasza Wykonawc« do zlozenia oferty cenowej w ww. post«powaniu. 

I. Opis przedmiotu zamowienia: 

II. Cz~sc I: 
l. Przedmiotem zam6wienia jest dostawa material6w biurowych i papiemiczych do 

siedziby Zamawiaj1tcego i siedzib jednostek obslugiwanych przez Zamawiaj1tcego zgodnie z 
Wykazami rzeczowo-ilosciowymi ( Zal1tczniki Nr I A-I J). 
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3. 

4. 

5. 

6. 
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Zalfl.czniki Nr I A-I J przedstawiajfl. szczeg610wy opis potrzeb Zamawiajfl.cego i 
jednostek obslugiwanych dotycz1tcy material6w biurowych i papierniczych, zawieraj fl. rodzaj 
material6w oraz ich szacunkowe ilosci w okresie obj«tym zam6wieniem. 

Oostawa przedmiotu zam6wienia b«dzie realizowana sukcesywnie co najmniej I raz 
w miesifl.cu w miar« pojawiajfl.cego si« zapotrzebowania Zamawiajfl.cego i jednostek 
obslugiwanych, bez wzgl«du na wartosc dostawy. Dostawa nastfl.Pi w terminie 4 dni roboczych 
od zlozenia przez Zamawiajfl.cego lub jednostki obslugiwane zam6wienia w fomue pisemnej, 
elektronicznej lub faksem, transpol1em Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko do siedziby 
odpowiednio Zamawiajfl.cego lub jednostek obslugiwanych. Zamawiajfl.cy zastrzega sobie 
mozliwosc rea lizacj i dostawy w ternlinie kr6tszym niz okreslono powyzej w uzasadnionych 
przypadkach w uzgodnieniu z Wykonawcfl.. 

Oostawy b«dfl. realizowane partiami w ilosciach wskazanych w kazdorazowym 
zam6wieniu Zamawiajfl.cego lub jednostek obslugiwanych. Do kazdej dostawy Wykonawca 
zobowifl.zany b«dzie dostarczyc zestawienie ilosciowe, na kt6rym Zamawiajfl.cy lub kierownik 
jednostki obslugiwanej i Wykonawca potwierdzfl. podpisem odbi6r material6w. W przypadku 
rozbieznosci ilosciowych Strony potwierdzfl. faktycznie dostarczonfl. ilosc. 

Zamawiajfl.cy i jednostki obslugiwane mogfl. dowolnie zmniejszyc ilosc zamawianych 
material6w biurowych i papiemiczych okreslonych szacunkowo w Wykazach rzeczowo
iloSciowych (Zalfl.czniki Nr I A-lJ) oraz zlozonej ofercie, w zaleznosci od pot rzeb. Z tego tytulu 
Wykonawcy nie przyslugujfl. zadne roszczenia finansowe lub prawne. 

Zamawiajfl.cy i jednostki obslugiwane mogfl. zwi«kszyc ilosc zam6wionych 
material6w biurowych i papiemiczych w zaleznosci od potrzeb wlasnych do limitu posiadanych 
srodk6w finansowych. 

Zamawiajfl.cy i jednostki obslugiwane zastrzegajfl. sobie prawo do zakupu innych 
materia l6w biurowych i papienuczych nie wynuenionych w Wykazach po cenach wynikajfl.cych 



z ogolnie dost~pnego cennika Wykonawcy na dzien zlozenia zamowienia przez Zamawiajilcego 
lub jednostki obslugiwane do limitu posiadanych srodkow finansowych. 

8. Zamawiajilcy wymaga by dostarczane materialy biurowe i papiernicze byly 
fabrycznie nowe, wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu oraz dobrej 
jakoSci. 

9. Zamawiajilcy informuje, ie dopuszcza skladanie ofel1 na materialy biurowe i 
papiernicze jakosciowo r6wnowaznych, spelniajilcych rownowazne parametry w stosunku do 
materialow podanych przykladowo. Przez material rownowazny Zamawiajilcy rozumie material 0 

paral11etrach i wlasciwosciach nie gorszych niz materialy podane przykladowo. 
10. Wykonawca jest zobowi!\.zany do odpowiedniego opakowania i 

zabezpieczenia dostawy przedmiotu zam6wienia od miejsca zaladunku do miejsca 
przeznaczenia. 

cz~sc II: 
I . Przedmiotem zam6wienia jest dostawa material6w eksploatacyjnych do drukarek, 

kserokopiarek, urz!\.dzen wielofunkcyjnych wraz z odbiorem zuzytych toner6w i tuszy, 
do siedziby Zamawiajl\.cego i siedzib jednostek obslugiwanych przez Zamawiajl\.cego 
zgodnie z Wykazami rzeczowo-ilosciowymi ( Zall\.czniki Nr 2 A-2J). 

2. Zall\.czniki Nr 2 A-2J przedstawiajl\. szczeg610wy opis potrzeb Zamawiajl\.cego i 
jednostek obslugiwanych dotyczl\.cy material6w eksploatacyjnych do drukarek, 
kserokopiarek, urzl\.dzen wielofunkcyjnych, zawierajl\. rodzaj material6w oraz ich 
szacunkowe ilosci w okresie obj«tym zam6wieniem. 

3. Dostawa przedmiotu zal110wienia b~dzie realizowana sukcesywnie co najnmiej 1 raz w 
l11iesiilcu w miar~ pojawiajilcego si~ zapotrzebowania Zal11awiajilcego i jednostek 
obslugiwanych, bez wzgl~du na wartosc dostawy. Dostawa nastilPi w terl11inie 4 dni 
roboczych od zlozenia przez Zamawiajilcego lub jednostki obslugiwane zal110wienia w formie 
pisemnej , elek1ronicznej lub faksem, transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko do 
siedziby odpowiednio Zamawiajilcego lub jednostek obslugiwanych. Zamawiajilcy zastrzega 
sobie mozliwosc realizacji dostawy w terminie krotszym niz okreslono powyzej w 
uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z Wykonawcil. 

4. Dostawy b~dil realizowane partiami w ilosciach wskazanych w kazdorazowym zamowieniu 
Zamawiajilcego lub jednostek obslugiwanych. Do kazdej dostawy Wykonawca zobowiilzany 
b~dzie dostarczyc zestawienie ilosciowe, na k16rym Zamawiajilcy lub kierownik jednostki 
obslugiwanej i Wykonawca potwierdzil podpisem odbior materialow. W przypadku 
rozbieznosci ilosciowych Strony potwierdzil fak1ycznie dostarczonil ilosc. 

5. Zal11awiajilcy i jednostki obslugiwane mogil dowolnie zl11lliejszyc ilosc zamawianych 
l11aterialow eksploatacyjnych do dl1lkarek, kserokopiarek, urzildzel\ wielofunkcyjnych 
okreslonych szacunkowo w Wykazach rzeczowo-ilosciowych ( Zalilczniki Nr 2 A-2J ) oraz 
zlozonej ofercie, w za leznosci od potrzeb. Z tego tytulu Wykonawcy nie przyslugujil zadne 
roszczenia finansowe lub prawne. 

6. Zamawiajilcy i jednostki obslugiwane mogil zwi~kszyc ilosc zam6wionych l11aterial6w 
eksploatacyjnych do dl1lkarek, kserokopiarek, urzildzen wielofunkcyjnych w zaleznosci od 
potrzeb wlasnych do limitu posiadanych srodk6w finansowych. 

7. Zamawiajilcy i jednostki obslugiwane zast rzegajil sobie prawo do zakupu illllych l11aterialow 
eksploatacyjnych do dl1lkarek, kserokopiarek, urzildzen wielofunkcyjnych nie wYl11ienionych 
w Wykazach po cenach wynikajilcych z ogolnie dost~nego cennika Wykonawcy na dzien 
zlozenia zal110wienia przez Zal11awiajilcego lub jednostki obslugiwane do limitu posiadanych 
srodkow finansowych. 

8. Zamawiajl\.cy wymaga, aby Wykonawca przewidzial w ofercie wym6g odbioru i 
utylizacji toner6w i tuszy, zgodnie z ustawl\. z dnia 14.12.2012r. 0 odpadach (Dz. U. z 
20 16r. Poz. 1987 ze zm.) lub recyk ling na sw6j koszt i potrzeby - wszelkich zuzytych 
toner6w, tuszy, folii itp. material6w do drukarek, kserokopiarek i faks6w uznawanych 
jako niebezpieczne. 



9. W przypadku urzqdzen oznaczonych w zalqcznikach Nr 2 A-2J znakiem "oryginallub 
org." wymagane Sq wylqczn ie oryginalne materialy eksploatacyjne producenta danego 
lIrzqdzenia, tj. drukarki , kserokopiarki , urzqdzenia wielofunkcyjnego itp. Przez 
oryginalne zamawiajqcy rozumie materialy eksploatacyjne wyprodukowane przez 
producenta sprzt(tu, do ktorego majq bye zastosowane. Dla pozostalych urzqdzen 
(nieoznaczonych lub oznaczonych: "zamiennik lub zam.") dopuszczalne jest 
zaoferowanie przez wykonawct( oryginalnych materialow eksploatacyjnych 
prodllcenta sprzt(tu lub rownowaznych. W przypadkll, gdy produkt oryginalny posiada 
wblldowany uklad scalony, ktory monitoruje proces druku i zuzycie atramentu/tonera, 
produkt rownowazny musi posiadae analogiczny element, umozliwiajqcy pelnq 
wspolpract( z urzqdzeniem drukujqcym. 

10. Zamawiajqcy dopuszcza mozli wose przedstawienia w ofercie asortymentu 
rownowaznego (innego niz podany z nazwy przez Zamawiajqcego w formularzu 
ofertowym) dla pozostalych materialow (innych niz wymienione jako oryginalne) pod 
warunkiem, iz oferowany asortyment bt(dzie 0 takich samych Ilib lepszych 
parametrach technicznych, jakosciowych, funkcjonalnych oraz uzytkowych. W 
przypadku materialow eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urzqdzen 
wielofunkcyjnych materialy eksploatacyjne oryginalnie wyprodukowane (nie 
wczesniej nif 6 miesi~cy przed dostawlj do Zamawiajljcego) przez producenta 
urzqdzetl lub rownowazne, mUSZq bye fabrycznie no we, nieuzywane, wolne od wad i 
praw osob trzecich. Za rownowazne uznaje sit( attykuly nieregenerowane, nie pod dane 
procesowi ponownego napelniania ani wymiany jakichkolwiek elementow, 
kompatyb ilne z urzqdzeniami, w ktorych b((dq wykorzystywane i niepowodujqce 
uszkodzen ani zaburzen w pracy urzqdzetl, do ktorych Sq przeznaczone. Rownowazne 
materialy mUSZq miee wydajnose co najmniej takqjaka zostala podana w zahtcznikach 
Nr 2 A-2J, temperatura topnienia tonera i czas schni((cia tuszu nie mogq bye gorsze od 
parametrow materialow oferowanych przez producenta urzqdzenia, Ilib po winny 
uwzgl((dniae stopien tolerancji , ktorq producent wyznaczyl do prawidlowego dzialania 
urzqdzenia. Materialy rownowazne mUSZq dzialae analogicznie, jak materialy 
oryginalne producenta urzqdzen i posiadae e1ementy elektroniczne dajqce komunikaty 
przy pracy w sieci. Weryfikacja zgodnosci bf(dzie odbywala sit( w trakcie kazdej 
dostawy material6w eksploatacyjnych. Wykonawca zobowiqzany jest dolqczye 
oswiadczenie producenta materialu eksploatacyjnego r6wnowaznego, ze oferowane 
kasety z tonerem i /lub tusze Sq materialami nowymi, wolnymi od wad, kompletnymi, a 
zaden z element6w kasety z tonerem i/lub tuszu nie jest wtomie wykorzystany, ani nie 
pochodzi z procesu recyklingll. 

II. Jezeli w trakcie trwania umowy Zamawiajqcy stwierdzi, iz wydajnose, jakose Ilib 
niezawodnose dostarczanych produkt6w niekorzystnie odbiega od parametrow 
produktu oryginalnego pochodzqcego od producenta urzqdzenia, do ktorego material 
jest przeznaczony, lub jezeli produkt nie sygnalizuje we wlasciwy spos6b stanu 
zuzycia tuszu lub tonera, Wykonawca na zqdanie Zamawiajqcego winien artykul 
oferowany w asortymencie, ktorego zqdanie dotyczy, wymienie na artykul spelniajqcy 
zqdanie Zamawiajqcego (np. na pochodzqcy od producenta, do ktorego artykul jest 
przeznaczony), bez zmiany ceny. 

12. W przypadku uszkodzenia sprzt(tll, wyni klego z faktll uzycia rownowaznego materialu 
eksploatacyjnego, wszystkie awarie i usterki bf(dq usuwane w autoryzowanym 
serwisie na koszt Wykonawcy. 

13. W celu potwierdzenia, ze oferowane materialy r6wnowazne odpowiadajq 
wymaganiom okreslonym przez Zamawiajqcego Wykonawca zobowiqzany jest zlozye 
oswiadczenie stanowiqce zalqcznik nr 3 do zaproszenia. 



14. Dostarczone przez Wykonawct( artykllly eksploatacyjne na nie lIszkodzonym 
opakowaniu bt(d'l posiadaly : datt( produkcji danego wyrobu, znak finnowy 
prodllcenta, etykiety zawleraJ<tce numer katalogowy i jego tennin, listt( 
kompatybilnosci (typ drukarek, urz'ldzen wielofunkcyjnych, do ktorych S'l 
przystosowane). 

IS. Zamawiaj'lcy nie dopuszcza do zaoferowania materialow eksploatacyjnych 
regenerowanych, refabrykowanych, uzupelnianych (tzw. Reffil) oraz materi alow, 
ktore ograniczaj'l pelni\. wspolpract( z programem sprzt(tu monitoruj'lcym stan 
zasobnikow z tuszem lub tonerem. Produkty takie nie zostan'l uznane przez 
zamawiaj'lcego za rownowa:i:ne. 

16. Wykonawca jest zobowiqzany do odpowiedniego opakowania i zabezp ieczenia dostawy 
przedmiotu zam6wienia od miejsca zaladunku do miejsca przeznaczenia. 

Ill. Termin reaIizacji zamowienia: 
1. Zamowienie reaIizowane b~dzie w terminie: 

1) rozpoczt(cie- od dnia zawarcia umowy, zaleznie od potrzeb Zamawiajqcego 
2) zakOl\czenie- do 3l.l2 .20 17 r. z zastrzezeniem, ze w przypadku wczesrueJszego 

wykorzystania limitu srodk6w finansowych okreslonych w § 5 ust.1 lit. a) umowy (dotyczy 
cz"sci 1*) i w § 5 ust.! lit. b) umowy, umowa wygasa w terminie wczesniejszego 
wykorzystania srodk6w finansowych. 

2. Wykonawca zobowi~zuje si" dostarczac przedmiot zam6wienia w dniach od poniedzialku do 
piqtku w godz.8.00-15 .00 odpowiednio do siedzib Zamawiaj~cego lub jednostek obslugiwanych: 
1. Urz"du Gminy w Baboszewie 

ul. Warszawska 9A 
09- 130 Baboszewo, I pi"tro, pok. 4 

2. Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Baboszewie 
ul. Warszawska 9A 
09-130 Baboszewo, I pit(tro 

3. Zakladu Wodociqg6w i Kanalizacji w Baboszewie 
ul. Warszawska 9A 
09- 130 Baboszewo, I pit(tro 

4. Szkoly Podstawowej w Baboszewie 
ul. J.A. Brodeckich 6 
09-130 Baboszewo, 

5. Gimnazjum w Baboszewie 
ul. J. A. Brodeckich 6 
09-130 Baboszewo, 

6. Przedszkola w Baboszewie 
ul. J.A. Brodeckich 6 
09-130 Baboszewo, 

7. Szkoly Podstawowej w Mystkowie 
Mystkowo 52 
09-130 Baboszewo 

8. Szkoly Podstawowej w Sarbiewie 
Sarbiewo 17 
09-130 Baboszewo 

9. Zespolu Szk61 w Polesiu 
Polesie 9 
09- 130 Baboszewo 

10. Gminnej Biblioteki Publicznej 
ul. Warszawska 9A 
09-130 Baboszewo 



IV. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najnizsza cena. 
I. Cen~ ofeny Wykonawca wpisuje na fonnu larzu ofeny (ZaJ1\.cznik Nr I do Zaproszenia). W celu 
obliczenia ceny ofeny Wykonawca zobowi1\.zany jest wypelnic wszystkie wymagane pozycje w 
Wykazach rzeczowo- ilosciowych - Zal1\.czniki Nr I A-I ) - w przypadku cz~sci I il lub Zal1\.czniki Nr 
2 A-2) - w przypadku cz~sci II. 
2. Wykonawca zobowi1\.zany jest do podania w Wykazach rzeczowo- ilosciowych (Zalqczniki 1 A-JJ) 
- dla cz~sci I illub Wykazach rzeczowo- ilosciowych (Zal1\.czniki Nr 2A-2J) - dla cz~sci II cen 
jednostkowych bmtto oraz wartosci brutto (tj. ilosc ponmozona przez cen~ jednostkow1\. bmtto). 
Podane ceny musz1\. zawierac wszystkie ewentualne upusty oraz kosZly, w tym podatek V AT w 
obowi1\.zuj1\.cej wysokosci, jakie poniesie Wykonawca w zwi1\.zku z realizacj1\. zam6wtenia w 
szczeg61noSci transport do siedziby Zamawiaj1\.cego i jednoslek obslugiwanych. 

V. Miejsce i termin zlozenia oferty: 
I. fonnularz oferty cenowej (Zal1\.cznik Nr 1 wraz z Wykazami rzeczowo-ilosciowymi

Zal1\.cztuki 1 A-1J - dla cz.;sci I illub Zal1\.czniki Nr 2A-2J - dla cz~sci II, 
2. oswiadczenie - zal1\.cznik nr 3 - dotyczy cz~sci II 
3. aktualny odpisu z wlasciwego rejestm lub z centralnej ewidencj i i infonnacji 0 dzialalnosci 

gospodarczej , wystawiony nie wczesniej niz 6 nliesi.;cy przed uplywem terminu skJadatua 
ofert ( oryginal lub kopia poswiadczona za zgodnosc z oryginalem), 

4. pelnomocnictwo, jezeli zostalo udzielone 
nalezy zlozyc w siedzibie Zamawiaj1\.cego: Urz1\.d Gnliny w Baboszew ie, ul. Warszawska 9A, 
09 - 130 Baboszewo, pokoj Nt' 4, r pi~tro , w terminie do dnia 22 lutego 2017 r., do godziny 11 00 w 
kopercie zaadresowanej do Zamawiaj<tcego z napisem: "Oferta (znak sprawy: OAiZP. 271.2.1.2017 
) w post~powaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego 0 wartosci szacunkowej ponizej 30000 
euro na dostaw~ materialow biurowych i papierniczych (cz~sc I) illub materialow 
eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urzljdzelt wielofunkcyjnych (cz~sc II) dla 
Urz~du Gminy w Baboszewie i jednostek obslugiwanych" 
V. Informacje uzupelniaj:,ce: 
I . )ezeli jako naj korzystniejsza wybrana zostanie oferta Wykonawc6w wsp61nie ubiegaj<tcych s i~ 

o udzielenie zam6wienia, Zamawiaj1\.cy przed podpisaniem umowy w sprawie zam6wienia 
publicznego zaz<tda umowy reguluj <tcej wsp6lprac.; lych Wykonawc6w. 

2. Wszelkich infomlacji oraz wyjasnien zwi<tzanych z przednliolem zam6wienia udziela: Anita 
Groszyk - Sekretarka w Referacie Og6lno-Administracyjnym i Zam6wieil Publicznych - tel 
23662 1091 wew. 14. 

ZAMA WIAJI\CY 

)LY'~' J,Jnom 
Zalqczniki : 

mgr Tomll~"Z Sobecki 
1. Fonnu larz oferty cenowej- Zalqcznik nr I 
2. Wykazyrzeczowo-ilosciowe - Zalqczniki I A, 1B, IC, 10, IE, IF, IG, IH, II, IJ 
3. Oswiadczenie - Zahlcznik or 3 
4. Wykazy rzeczowo-ilosciowe - Zalqczniki 2 A, 2B, 2C, 20, 2E, 2F, 2G, 2H, 21, 2) 
5. Wzor umowy - Zall\cznik nr 2 

Sporzqdzila: Beata \Viechowska 


