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Zaproszenie do zloienia oferty w PostllPowaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego 

na dostawll nowego sprzlltu multimedialnego 

Zamowienie ponizej 30 000 euro - podstawa prawna art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamowien publicznych (jedn. tekst Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z poin. zm.). 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJI\CEGO. 

Gmina Baboszewo 

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

NIP 567179 0440, REGON 130378054 

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

e-mail: urzad@gminababoszewo.pl 

www.gminababoszewo.pl; www.bip.gminababoszewo.pl 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA. 

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa nowego sp rz~tu multimedialnego w ramach nagrod dla 

laureatow III edycji olimpiady w zakresie wiedzy 0 srodowisku przyrodniczym i eko logicznym w Gminie 

Baboszewo. 

Dostawa nowego sprzlltu multimedialnego: 

Lp. Nazwa j. m. 

1. Tablet multimedialny szt. 

2. Wieza szt . 

lIose 
I 

Specyfikacja techniczna sprzlltu 

6 ' Tablet multimedialny Samsung Galaxy Tab E 9.6 3G SM-T561 

6 

(czarny) 

I System operacyjny: Android 4.4 Kit Kat 

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

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

i Pojemnosc: 8 GB 

. Pami~c RAM: 1,5 GB 

Format ekranu: 16 : 10 

Matryca wyswietlacza: TFT, swiec'lca, LCD 

Ka rta 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 

HD 720p, wykrywanie twarz, zdjllcia seryjne 

Wyposazenie: instrukcja obslugi w jllzyku polskim, ladowarka 

sieciowa, kabel USB 

Wieia Panasonic SC-PM600 (srebrna lub czarna) 
; Odtwarzacz plyt : CD 
Sposob umieszczania plyty: szuflada sterowana elektronicznie 
Odtwarzanie plyty: CD-Audio, CD-R/RW 
Obslugiwanie formaty audio: MP3 
Radio: analogowe z pamillci'l, FM (UKF), liczba stacji 30 
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, 
3. I Smart Watch szt. 

I Moc znamionowa RMS: 2 x 20 W 
Typ kolumn: 2 - droiny bass reflex 

I 
Funkcje dodatkowe : Bluetooth 
Wyposazenie: antena FM, instrukcja obslugi w j<;:zyku pols kim, 
pilot, przewody glosnikowe 

6 I Sony Smart Watch 3 SWR50 (czarny) 
Kompatybilna platforma: Google Android 

I Procesor: czterordzeniowy ARM A7, 1,2 GHz 
' Wbudowana pami<;:c: 4 GB eMMC 

I 
Pami<;:c RAM: 512 MB 
Wyswietlacz : 1,6 cala, 320 x 320 pikseli 
Komunikacja: Bluetooth 4.0, Wi-Fi, NFC 

I Funkcje uzytkowe: czujnik swiatla otoczenia, e-kompas, ekran 
dotykowy, obsluga wiadomosci e-mail, sms, polijczen, odbiornik 
GPS, odczyt wiadomosci e-mail, odczyt wiadomosci sms, 
i odpornosc na kurz i zalania, polijczenie z serwisami 
spolecznosciowymi, powiadomienia, przypomnienia, sterowanie , 

, 

i odtwarzaniem muzyki, system operacyjny Android (wersja polska), . 
' zarzijdzanie polijczeniami, zegar 
; Wykonanie koperty: tworzywo sztuczne 
I Wykonanie paska: tworzywo sztuczne 

Za mawiajijcy informuje, ze dopuszcza skladan ie olert na SPrzE~t jakosciowo rownowazny, spelniajijcy 

rownowazne parametry w stosunku do sprz<;:tu wskazanego przez Zamawiajijcego. Przez produkt 

rownowazny Zamawiajijcy rozumie produkt 0 parametrach takich samych bqdz lepszych (w porownaniu ze 

specylikacjq technicznq sprzt;tu). 

Wykonawca, ktory oleruje rozwiqzania rownowazne jest obowiqzany wykazac, ze olerowany przez niego 

sprz<;:t spetnia wymagania okreslone przez Zamawiajijcego (zalijcznik Nr 2 - Analiza porownawcza). 

W przypadku zaproponowania sprz<;:tu rownowaznego Wykonawca obowiijzany jest dotijczyc do oferty 

dokumenty potwierdzajijce rownowaznosc z produktem wskazanym przez Zamawiajijcego. 

Z dokumentow tych oraz na podstawie sporzijdzonej przez Wykonawc<;: analizy porownawczej musi 

wynikac, ze rozwiijza nia rownowazne spetniajij wymaga nia okreslone przez Zamawiajqcego . 

Zamawia jqcy moze odrzucic ofert<;: w przypadku uznania, ze zaproponowany sprz<;:t ma gorsze parametry 

techniczne od okreslonych przez Za mawiaj ijcego. 

Gwarancja producentow sprz<;:tu - minimum 12 miesil:cy. 

III. TERMtN REAUZACJI ZAM6wIENIA. 

Dostaw<;: naleiy zrealizowac w terminie do dnia 27 Iistopada 2017 r., po wczesniejszym uzgodnieniu 

terminu dostawy z Zamawiajijcym. 

tv. KRYTERIUM OCENY OFERTY. 

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniisza cena. 

2. Wykonawca okresli cen<;: oferty, ktora stanowic b<;:dzie wynagrodzenie ryczaltowe za realizacj<;: 

przedmiotu zamowienia, podajijc jij w zapisie liczbowym i slownie z dokladnosciij do grosza (do dwoch 

miejsc po przecinku). 

3. Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszystkie koszty zwiijzane z realizacjij przedmiotu zamowienia, 

w tym ryzyko i odpowiedzialnosc Wykonawcy z tytulu oszacowan ia wszelkich kosztow zwiijzanych 

z realizacjij przedmiotu umowy, a takie oddziatywania innych czynnikow majijcych lub mogijcych miec 
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wplyw na koszty. 

4. Niedoszacowanie, pomini<;cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze bye podstawq 

do zqdania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego. 

V. WARUNKI UDZIAtU W POST~POWANIU. 

1. W toku dokonywania oceny zlozonych ofert Zamawiajqcy moze zqdae od Wykonawcow wyjasnien 

dotyczqcych tresci zlozonych ofert. 

2. Zamawiajqcy poprawi w tekscie oferty oczywiste omylki pisarskie i rachunkowe (z uwzgl<;dnieniem 

konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) w obliczeniu ceny. 

3. Zamawiajqcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

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

4. Informacj<; 0 wyborze oferty Zamawiajqcy zamiesci na stronie internetowej 

www.bip.gminababoszewo.pl oraz na tablicy ogloszen Urz<;du Gminy Baboszewo. 

VI. SPOSOS PRZYGOTOWANIA I zloiENIA OFERTY. 

1. Oferta wraz z zalqcznikami powinna bye sporzqdzona w j<;zyku polskim oraz podpisana przez osob<;/y 

uprawnione do wyst<;powania w imieniu Wykonawcy i opatrzona piecz<;ciq Wykonawcy. 

2. Wykaz dokumentow jakie majq dostarczye Wykonawcy: 

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

• Ana liza porownawcza zaproponowanego zamiennego sprz<;tu multimedialnego (zalqcznik nr 2 do 

niniejszego zaproszenia), 

• Wzor umowy zaakceptowany przez Wykonawc<; (zalqcznik nr 3 do niniejszego zaproszenia), 

3. Ofertt;: nalezy zlozye do 31 pazdziernika 2017 roku do godz. 11 •• : 

• e-mailemmaadresurzad@gminababoszewo.pl (podpisane przez Wykonawc<; skany w/w 

dokumentow - " Formularz ofertowy", Analiza porownawcza, wzor umowy), 

• lub za posrednictwem poczty/przesylki kurierskiej na adres: Urzqd 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 dostaw<; nowego sprz<;:tu multimedialnego". 

4. Oferty zlozone po wyznaczonym terminie nie zostanq 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 zlozye tylko jednq ofert<;. 

5. Otwarcie zlozonych ofert nastqpi w siedzibie Zamawiajqcego w dniu 31 pazdziernika 2017 roku 

o godz. 11 ''. 

6. Osoba uprawniona do porozumiewania 

rkrysiak@gminababoszewo.pl 

si<; z Wykonawcami: Robert Krysiak - e-mail: 

, T 
5ob~~~ 

1,,01' TO/1/ilS" Sobecfli 
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Zamawiaj'lcy zastrzega sobie prawo do zamkni<;:cia postepowania 0 udzielenie zamowienie bez 

rozstrzygni<;:cia i podania przyczyny, jak r6wniei dalszych negocjacji z Wykonawc'l, ktory zloiy 

najkorzystniejsz'l ofert<;: lub uniewainienie post<;:powania, bez prawa roszczen Wykonawcow do zwrotu 

kosztow uczestnictwa w post<;:powaniu (przygotowania oferty). 

Zaproszenie do zlozenia oferty w post<;:powaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego zamieszczono na 

stronie internetowej: www.bip.gminababoszewo.pl i tablicy ogloszen Urz<;du Gminy Baboszewo w dniu 

27 paidziernika 2017 r. 
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