GMINA BABOSZEWO
09-130 Babaszewa. ul. Warszaws ka 9A
Rega n 130378051
NIP 5671790440

Baboszewo, dnia 01 grudnia 20 17 r.
OAiZP.271.2.11.2017

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY
w postpowaniu

0

udzielenie zamowienia pubJicznego 0 wartosci szacunkowej ponizej 30 000 euro

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ1\CEGO_

Gmina Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo, woj. mazowieekie
NIP 567 1790440, REGON 130378054
tel. (23) 6611 091 , fax (23) 66 11 071
e-mail: zp@gminababoszewo.pl; www.ugbaboszewo.bip.org.pl
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
LDostawa sprz~tu i aparatury medycznej do wyposazenia szkolnych gabinetow profilaktyki
zdrowotnej:
I) szafka kartoteczna metalowa z szufladami wym. wys. 128,5 (+1- 3 cm) x gl. 54,5 (+1- 3 em) x szer.
63 cm (+1-3cm) - 4 szt.
2)szafka medyczna z kolorowymi drzwiami (np. zielonymi, niebieskimi), trzy (3) przestawne p6lki, blat
wykonany z melaminy wys. 131 ,5 cm (+1-3em) x gl. 42 cm (+1- 3 em), szer. 50 cm(+I- 3 em) - 4 szt.
3)kozetka dwuczysciowa z regulowanym k,!tem naehylenia wezglowia wym. min. 55 x 50 x 182 cm
4) biurko medyczne z zaokr'!glonym blatem i stelaiem wykonanym ze stalowych profili, nogi posiadaj,!
stopki reguluj ,!ce poziom, wym. 180 x 80 x 74 em - 4 szt.
5) waga medyczna, elektroniczna ze wzrostomierzem - 4 szt.
6) aparat do pomiaru eisnienia tytniczego krwi z kompletem mankiet6w dla dzieci i doroslych, - 4 szt.
7) tablica optometryczna z grubego kartonu, z nadrukowanym optotypem (cyfry lub obrazki) do badania
ostrosci wzroku 0 wym. min. 31 cm x 45 cm --4 szt.
2. Sprzyt i aparatura medyczna musi spelniac nastypuj,!ce warunki:
I )posiadaj,! oznaczenie CE lub stosowne certyfikaty, atesty lub inne dokumenty np. deklaracja
zgodnosci producenta potwierdzaj,!ce ich dopuszezenie do uiytku alba wpis do RMW potwierdzaj,!cy,
ie oferowany wyr6b medyczny spelnia wymagania okreslone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. 0
vvyrobach medycznych (Dz.U.2017, poz.211).
2)s,! fabrycznie nowe i wolne od obci,!ien prawami os6b trzeeieh,
3)posiadaj,! dol,!czone niezbydne instrukcje i materialy dotycz'!ee uiytkowania w jyzyku polskim,
4)posiadaj,! okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcy nie kr6tszy nii 2 lata.
3. Sprzyt i aparatury medyczn,! naleiy dostarezyc po I szt. kaidego rodzaju asortymentu wymienionego
w pkt I ppk 1-7, do nastypuj,!eych szk61:
I)Szkola Podstawowa im. J6zefa Wybickiego w Baboszewie, ul. Jana i Antoniego Brodeckich 6,
2)Szkola Podstawowa im. Jana Brodeckiego w Polesiu,
3)Szkola Podstawowa w Mystkowie,
4)Szkola Podstawowa im. ks. M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie.
III. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
Dostawy pomoey dydaktycznych naleiy zrealizowac w terminie do 20 grudnia 2017 r.
IV. WARUNKI PLATNOSCI.
I. Za wykonanie przedmiotu zam6wienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w ei,!gu 14 dni

od otrzymania faktury.
2. Faktun; nalezy wystawie dla:
Nabywca: Gmina Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, NIP 567-17-90-440
Odbiorca:
Vrz'ld Gminy Baboszewo, 09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9A
VI. KRYTERIA OCENY OFERT.
I. Kryterium wyboru naj korzystniej szej oferty jest najniZsza cena.
2. Wykonawca okresli cent; oferty, kt6ra stanowie b<;dzie wynagrodzenie ryczahowe za realizacj<;
przedmiotu zam6wienia, podaj'lc j'l w zapisie liczbowym i slownie z dokladnosci'l do grosza (do dw6ch
miej sc po przecinku).
3. Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszystkie koszty zwiqzane z realizacj'l przedmiotu zam6wienia,
w tym ryzyko i odpowiedzialnose Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich koszt6w zwi'lzanych z
realizacj'l przedmiotu umowy (w tym koszty transportu), a takze oddzialywania innych czynnik6w
maj'lcych lub mog'lcych miee wplyw na koszty.
4. Niedoszacowanie, pomini<;cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze bye
podstaw'l do z'ldania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego.

VI. SPOSOB PRZYGOTOWANIA I ZLOZENIA OFERTY.
I. Oferta powinna bye sporz'ldzona na "Formularzu ofertowym" stanowi'lcym za1'lcznik do
niniejszego zapytania, podpisana przez osob<;/y uprawnione do wyst<;powania w imieniu
Wykonawcy i opatrzona pieczyciq Wykonawcy.
2. W toku oceny ofert Zamawiaj'lcy moze zqdac od Wykonawc6w wyjasnien dotyczqcych tresci
zlozonej oferty.
VII. TERMIN I MIEJSCE ZLOZENIA OFERTY, TERMIN OTWARCIA OFERT.
I.Oferty nalezy zlozye do 07 grudnia 2017 roku do godz. 11 00 - za posrednictwem poczty/kuriera lub
osobiscie na adres: Vrzqd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo
lub osobiscie w KANCELARII OGOLNEJ Vrz<;du Gminy Baboszewo w zamkniytej kopercie
z napisem "Oferta na dostawt; sprzt;tu i aparatury medycznej".
2.0ferty zlozone po terminie nie zostan'l rozpatrzone.
Osoba uprawniona do porozumiewania siy z Wykonawcami - Pan Zbigniew Sulinski - tel. (23) 66 II
091 wew. 41 , e-mail: zp@gminababoszewo.pl - w godzinach od 7.30 do 15.30.
2.0twarcie zlozonych ofe11 nastqpi w dniu 07 grudnia 2017 r. godz. 11°5 w Sali konferencyjnej VG
Baboszewo (pok. Nr 24).
VIII. INNE INFORMACJE.
I. Ogloszenie 0 wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazane poczt'l elektronicznq wszystkim
Wykonawcom, kt6rzy zlozyli ofert<;.
Zalaczniki:
I. Formularz oferty
2. Wz6r umowy

Zalqczllik Nr I - Formlllarz oferty

( Miejscowosc, data)

(Pieczyc Wykonawcy)

Gmina Baboszewo
uJ. Warszawska 9A
09-130 Baboszewo

OFERTA
Oferujemy dostawy sprzytu i aparatury medycznej do wyposazenia szkolnych gabinet6w
profilaktyki zdrowotnej, za wynagrodzenie ryczaltowe:
brutto: .................................... zl (slownie ........... .... ........ .. ............................... .. ............... .................... )
wg nastypuj,,!cej kalkulacji cenowej:

Ilosc

Lp.
Nazwa sprzf;tu/aparatury

(z pod. VAT)
Sp

Baboszewo
1

1

2

2

SP

sp

sp

Polesie

Mystkowo

Sarbiewo

5

4

3

Szafka kartoteezna metalowa
z szutladami wym. wys. 128,5
(+1- 3 em) x gl. 54,5 (+1- 3em)
x szer. 63 em (+1-3em)
Szafka tnedyczna z
kolorowymi) drzw iami (np.
zielonymi, niebiesk imi, trzy

Cenajedn.
bruno

6

RAZEM
7

I

I

I

I

4

I

I

I

I

4

1

1

1

I

4

1

1

1

1

4

Waga medyczna.
elektron iczna ze
wzrostomierzem

1

1

1

1

4

Aparat do pomiaru cisnicnia
tytniczego Imvi z kompletem
mankiet6w dla dzieci

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

8

(3) przest.wne p6lki, bl.t

3

wykonany z melaminy wys.
131 ,5 em (+1-3em) x g l. 42
em (+1- 3 em), szer. 50 em(+I3 e~)
Kozetka dwuezysciowa z
regulowanym k~tem
nachylenia wezglowia wym.
min. 55 x 50 x 182 em

4

Siurko medyezne z
blatem
i stelai:.em wykonanym ze
stalowych profili. nogi
posiadaj(J stopki regu l uj~ce
zaokr~glonym

poziom, wym . 180 x 80 x 74
em

5

6

i doroslyeh

7

Tablica optometryczna
z grubego kartonu,
z nadrukowanym optotypem
(eyfry lub obrazki) do badani.

ostrosci wzroku
31cm x 45 em

0

Wartosc brutto
(kol. 7 x kol. 8)

wym. min.

RAZEM:

9

I. W podanej wyzej cenie uwzglydnione zostaly wszystkie koszty wykonania przedmiotu
zam6wienia, w tym w szczeg6lnosci koszty dostawy i zainstalowanialmontazu sprzytu
i aparatury medycznej w poszczeg6lnych szkolach.
2. Oswiadczam/y, ze:
1) zapoznalemlzapoznalismy siy z tresci!) zapytania ofertowego oraz przyjmujy/ przyjmujemy
warunki w nim zawarte.
2) akceptujemy warunki umowy okreslone w zal!)czniku nr 2 "Wz6r umowy".
3) Oswiadczamy, ze oferowany sprzyt i aparatura medyczna spelniaj!) nastypuj!)ce warunki:
a) posiadaj!) oznaczenie CE lub stosowne certyfikaty, atesty lub inne dokumenty np.
deklaracja zgodnosci producenta potwierdzaj!)ce ich dopuszczenie do uzytku albo wpis do
RMW potwierdzaj!)cy, ze oferowany wyr6b medyczny spelnia wymagania okreslone w
ustawie z dnia 20 maja 2010 r. 0 wyrobach medycznych (Dz.U.2017, poz.211),
b) s!) fabrycznie nowe i wolne od obci!)zeit prawami os6b trzecich,
c) posiadaj!) dol!)czone niezbydne instrukcje i materialy dotycz!)ce uzytkowania w jyzyku
polskim,
d) posiadaj!) okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcy nie kr6tszy niz 2 lata.

3. Osoba do kontaktu (imiy, nazwisko, telefon, e-mail): ... .......... ...... .. ..... ........... ...................... ... .

Pod pis osoby/os6b upowaZnionych
do reprezentowania Wykonawcy

Zalqcznik Nr 2 - Wzor umoll'y

UMOWA nr .... 2017
zawarta w dniu ........................ 2017 roku pomiEldzy: Gmin,! Baboszewo, NIP 567-179-04-40
z siedzibq w Baboszewie ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
reprezentowanq przez:
W6jta Gminy Baboszewo - Pana Tomasza Sobeckiego
przy kontrasygnaeie Skarbnika Gminy Pani Wiofetty Kujawy,
zwanq w dalszej eZEisei Umowy "Zamawiaj<\eym",

a ................. ... .... ................................................................ ............ ....... ... .......... .... ..... .... ... ..
z siedzibq ............. ....... .. ............. ........................... ............ ........................ ....... .... .... ........ ..
wpisanym do .. ............................. ....... - zwanym dalej "Wykonawca".

§1
Przedmiot umowy
1. przedmiotem umowy jest dostawa sprzEitu i aparatury medyeznej do wyposazenia szkolnyeh
gabinet6w profilaktyki zdrowotnej:
1) szafka kartoteezna metalowa z szufladami wym. wys. 128,5 (+/- 3 em) x g/. 54,5 (+/- 3 em) x szer.
63 em (+/-3em) - 4 szt.
2)szafka medyezna z kolorowymi drzwiami (np. zielonymi, niebieskimi), 3 przestawne p6/ki, blat
wykonany z melaminy wys. 131,5 em (+/-3em) x g/. 42 em (+/- 3 em), szer. 50 em(+/- 3 em) - 4 sz!.
3)kozetka dwuezEiseiowa z regulowanym k'ltem naehylenia wezg/owia wym. min. 55 x 50 x 182 em
4) biurko medyezne z zaokr'l9lonym blatem i stelazem wykonanym ze stalowyeh profili, nogi posiadaj'l
stopki reguluj'lee poziom, wym . 180 x 80 x 74 em - 4 sz!.
5) waga medyezna, elektroniezna ze wzrostomierzem - 4 sz!.
6) aparat do pomiaru eisnienia tEitniezego krwi z kompletem mankiet6w dla dzieei i doros/yeh, - 4 sz!.
7) tabliea optometryezna z grubego kartonu, z nadrukowanym optotypem (eyfry lub obrazki) do badania
ostrosei wzroku 0 wym. min. 31em x 45 em -4 sz!.

§2
Warunki realizacji umowy
1.Wykonawea oswiadeza, ze sprzEit i aparatura medyezna okreslone w §1 spe/niaj'l nastEipuj'lee
warunki:
1) posiadaj'l oznaezenie CE lub stosowne eertyfikaty, atesty lub inne dokumenty np. deklaraeja
zgodnosci produeenta potwierdzaj'lee ieh dopuszezenie do uzytku, albo wpis do RMW potwierdzaj'ley,
ze oferowany wyr6b medyezny spe/nia wymagania okreslone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. 0
wyrobaeh medyeznych (Dz.U.2017, poz.211),
2) S'l fabryeznie nowe i wolne od obei'lzer\ prawami os6b trzecieh,
3) posiadaj'l dO/'lezone niezbEidne instrukeje i materia/y dotyez'lee uzytkowania w jEizyku polskim,
4) posiadaj'l okres gwaraneji udzielonej przez produeenta lub dostaweEi nie kr6tszy niz 2 lata.
2. Wykonawea wraz z dostaw'l zobowi'lzuje siEi do przed/ozenia Zamawiaj'leemu dokument6w
potwierdzaj'leyeh spe/nienie warunk6w okreslonyeh w pkt 1.
3. Osobami uprawnionymi do kontaktu s'l:
1)po stronie Zamawiaj'leego:
Pani Jolanta Paj'lk, tel. 23 6611091 w, 40 e-mail pajak@gminababoszewo.pl
2) po stronie Wykonawey:
Pan/i ........................ tel ............. .... ......... e-mail: .............. .. ...... .. ...... ..... .... .. ..

§3
Termin dostawy
1. DostawEi nalezy zrealizowac w terminie do 20 grudnia 2017 r.

§4
Wynag rod zen ie
1. Strony ustalaj,! calkowit'! wysokos6 wynagrodzenia ryczaltowego za wykonanie przedmiotu
umowy, 0 kt6rym mowa w § 1 umowy :
na kwot~ og61em ................. netto (slownie: - ......... ... .... ................... ... ....... .... ........ ..... .- )
podatek VAT w kwocie .... ...... .. .. ...........zl
co stanowi wartos6 brutto og61em ..................... zl (slownie: ........... .... .... ... ................ .. .. ... .. .. ............ -)
2.Wynagrodzenie okreslone w us!. 1 obejmuje wszystkie koszty , niezb~dne do zrealizowania
przedmiotu umowy, w tym koszty dostawy koszty dostawy i zainstalowania/montazu sprz~tu
i aparatury medycznej w poszczeg61nych szkolach.
3. Podstaw~ wystawiania faktury stanowi koncowy protok61 odbioru dostawy, podpisany przez
Zamawiaj'!cego i Wykonawc~.
4.Zaplata wynagrodzenia , 0 kt6rym mowa w us!. 1 nast,!pi w terminie do 14 dni kalendarzowych od
dnia dor~czenia Zamawiaj'!cemu prawidlowo wystawionej faktury.
6.Za dat~ zaplaty wynagrodzenia uznaje si~ dzien obci,!zenia rachunku bankowego Zamawiaj,!cego.
7.Wykonawca wystawi faktur~ w nast~puj,!cy spos6b:
Nabywca: Gmina Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, NIP 567-17-90-440
Odbiorca: Urz'!d Gminy Baboszewo, 09-130 baboszewo, ul. Warszawska 9A
8. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiaj'!cego nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelnosci
z tytulu wynagrodzenia naleznego za realizacj~ przedmiotu umowy.

§5
R~kojmia

oraz gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiaj'!cemu gwarancji na dostarczony sprz~t i aparatur~ medyczn,! oraz
prace instalacyjne/montazowe w ramach przedmiotu umowy.
2.Termin gwarancji ustala si~ na 24 miesiqce od daly dostawy, potwierdzonej protokolem odbioru.
3.00 r~kojmi zastosowanie maj,! powszechnie obowiqzujqce przepisy prawa , w tym przepisy Kodeksu
cywilnego. Okres r~kojmi jest r6wny okresowi gwarancji.
4.Wykonawca jest odpowiedzialny wzgl~dem Zamawiajqcego, jezeli przedmiot umowy ma wady lub
usterki zmniejszajqce jego wartos6 lub uzytecznosc ze wzgl~du na cel okreslony w umowie lub
wynikajqcy z przeznaczenia rzeczy .
5.Wykonawca - w ramach r~kojmi lub gwarancji - zobowiqzany jest do usuni~cia wad lub usterek w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajqcego, nie dluzszym niz 7 dni.
6.W okresie odpowiedzialnosci z tytulu gwarancji jakosci, Wykonawca jest obowi'!zany do
nieodplatnego usuwania wad fizycznych rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jezeli wady
te ujawniq si~ przed uplywem terminu okreslonego w us!. 2. Zamawiajqcy moze dochodzic roszczen z
tytulu gwarancji jakosci takze po tym terminie , jezeli reklamowal wad~ przed jego uplywem .
7.Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajqcego na
ich usuni~cie, to Zamawiajqcy moze zlecic usuni~cie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§6
Kary umowne
1. Wykonawca zobowiqzuje si~ zaplacic kary umowne Zamawiaj,!cemu:
1) za odst'!pienie od umowy przez Zamawiajqcego lub Wykonawc~ z przyczyn, lez'!cych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w §4 us!. 1.
2) za op6znienie w realizacji dostawy - w wysokosci 5% za kazdy dzien op6inienia.
3) za op6znienie w usuni~ciu wad stwierdzonych w okresie r~kojmi lub gwarancji - w wysokosci 100 zl
za kazdy dzien op6inienia.

§7
Zmiana postanowien umowy
1.Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana istotnych postanowieri zawartej Umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

§8
Odst~pienie

od umowy
1. Zamawiajqcemu przysluguje prawo odstqpienia od Umowy w razie :
1) wystqpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujqcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidziee w chwili zawarcia Umowy. Odstqpienie od Umowy w
tym przypadku moze nastqpie w terminie 30 dni od powzi~cia wiadomosci 0 powyzszych
okolicznosciach,
§9
Sita wyzsza
1.Niewykonanie w calosci lub w cz~sci zobowiqzari Stron wynikajqcych z niniejszej Umowy nie
moze bye wykorzystane wobec drugiej Strony do dochodzenia roszczeri , jesli przyczynq
niewykonania jest sila wyzsza .
2.Przez sil~ wYZSZq rozumie si~ zdarzenia niemozliwe do przewidzenia, w chwili zawierania Umowy,
na ktore strony nie majq wplywu i Sq przez Strony niemozliwe do pokonania, a w szczegolnosci:
kl~ski zywiolowe, wojny i inne zdarzenia uniemozliwiajqce wykonanie Umowy.

§ 10
Spory i reklamacje
1. W razie sporu na tie wykonania niniejszej Umowy Strony Sq zobowiqzane przede wszystkim do
polubownego zalatwienia sprawy.
2. Wlasciwym do rozpoznania sporow wyniklych na tie realizacji niniejszej Umowy jest sqd wlasciwy
miejscowo wedlug siedziby Zamawiajqcego.

§ 11
Postanowienia koncowe
1.Wszelkie oswiadczenia woli oraz zawiadomienia skladane przez Strony w zwiqzku z wykonywaniem
niniejszej umowy wymagajq dla swej skutecznosci formy pisemnej.
2.Strony Sq obowiqzane informowae siebie nawzajem 0 kazdej zmianie adresow. Oswiadczenia woli
oraz zawiadomienia wysylane na ostatnio podany adres Strony uznawane b~dq za skuteczne i zlozone
tej Stronie.
3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie b~dq mialy zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, oraz przepisy dotyczqce przedmiotu zamowienia
wraz z obowiqzujqcymi aktami
wykonawczymi.
4. Umow~ niniejszq sporzqdza si~ w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, w tym dwa egz. dla
Zamawiajqcego, jeden egz. dla Wykonawcy.
5.lntegralnq cz~se umowy stanowi oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJ4CY:

WYKONAWCA

