
Znak sprawy: OAiZP 271.2.12.2017 Baboszewo, dn. 14.12.2017 r. 

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY CENOWEJ 
w post~powaniu 0 ndzielenie zamowieuia publicznego 0 wartosci szacunkowej ponizej 30 000 
euro na dostaw~ srodkOw czystosci dla Urz~du Gminy w Baboszewie i jednostek obslugiwanycb 
(zamieszczone na stronie internetowej i na tablicy ogloszen w siedzibie Zamawiajqcego) 

N a podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2164) Zamawiaj~cy-Urz~d Gminy w Baboszewie, ul. Warszawska 9A, 09-
130 Baboszewo zaprasza Wykonawc« do zlozenia oferty cenowej w ww. post«rowaniu. 

1_ Opis przedmiotu zamowienia: 

I. Przedmiotem zamowlenia jest dostawa srodkow czystosci do siedziby 
Zamawiaj~cego i siedzib jednostek obslugiwanych przez Zamawiaj~cego zgodnie z Wykazarni 
rzeczowo-ilosciowyrni (Zal~czniki Nr 1 A-IH). 

2. Zal~czniki Nr lA-IH przedstawiaj~ szczegolowy opis potrzeb Zarnawiaj~cego i 
jednostek obslugiwanych dotycz~cy srodkow czystosci, zawieraj~ rodzaj materialow oraz ich 
szacunkowe ilosci w okresie obj«tym zamowieniem. 

3. Dostawa przedmiotu zamowienia b«dzie realizowana snkcesywnie co najnmiej 1 raz 
w miesi~cu w rniar« pojawiaj~cego si" zapotrzebowania Zamawiaj~cego i jednostek 
obslugiwanych, bez wzgl«dll na wartosc dostawy. Dostawa nast~i w terminie 4 dni roboczych 
od zlozenia przez Zamawiaj~cego lub jednostki obslllgiwane zamowienia w formie pisenmej, 
elektronicznej lub faksem, transportem Wykonawcy, na j ego koszt i ryzyko do siedziby 
odpowiednio Zamawiaj~cego lub jednostek obsillgiwanych. Zamawiaj~cy zastrzega sobie 
moz!lwosc realizacj i dostawy w terminie krotszym niz okreslono powyzej w llzasadnionych 
przypadkach w uzgodnieniu z Wykonawc~. 

4. Dostawy b«d~ realizowane partiarni w ilosciach wskazanych w kazdorazowym 
zam6wienill Zamawiaj~cego Illb jednostek obslugiwanych. Do kazdej dostawy Wykonawca 
zobowi~zany b«dzie dostarczyc zestawienie ilosciowe, na ktorym Zamawiaj ~cy Illb kierownik 
jednostki obslugiwanej i Wykonawca potwierdz~ podpisem odbior srodkow. W przypadku 
rozbieznosci ilosciowych Strony potwierdz~ faktycznie dostarczon~ ilosc. 

5. Zamawiaj~cy i jednostki obslugiwane mog~ dowolnie zmniejszyc ilosc zamawianych 
srodk6w czystosci okreSlonych szacllnkowo w Wykazach rzeczowo-ilosciowych ( Zal~czniki Nr 
1 A-IH) oraz zlozonej ofercie, w zaleznosci od potrzeb. Z tego tytulu Wykonawcy nie 
przysluguj ~ zadne roszczenia finansowe lub prawne. 

6. Zamawiaj~cy i jednostki obslugiwane mog~ zwi"kszyc ilosc zamowionych srodkow 
czystosci w zaleznosci od potrzeb wlasnych do lirnitll posiadanych srodkow finansowych. 

7. Zamawiaj~cy i jednostki obshlgiwane zastrzegaj~ sobie prawo do zaknpll innych 
srodk6w czystosci nie wyrnienionych w Wykazach po cenach wynikaj ~cych z og61nie 
dost«rnego cennika Wykonawcy na dzier't zlozenia zamowienia przez Zamawiaj~cego Illb 
jednostki obslugiwane do lirnitll posiadanych srodk6w finansowych. 

8. Zamawiaj~cy wymaga by dostarczane srodki czystosci byly fabrycznie nowe, wolne 
od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do Obrotll oraz dobrej jakosci. 



9. Zamawiajllcy informuje, ze dopuszcza skladanie ofert na srodld czystosci jakosciowo 
r6wnowaznych, spehliaj llcych r6wnowazne parametry w stosunku do srodk6w podanych 
przykladowo. Przez material r6wnowainy Zamawiajllcy rozunlie material 0 parametrach 
wlasciwosciach nie gorszych niz materialy podane przykladowo. 

10. Wykonawca jest zobowi1lzany do odpowiedniego opakowania i 
zabezpieczenia dostawy przedmiotu zam6wienia od miejsca zaladunku do miejsca 
przeznaczenia. 

II. Termin realizacji zamowienia: 
1. Zamowienie realizowane b~dzie w terminie: 

1) rozpocz«cie- od dnia zawarcia umowy, zaleznie od potrzeb Zamawiajllcego 
2) zakonczenie- do 31.12.2018 r. z zastrzezeniem, ze w przypadkll wczesmeJszego 

wykorzystania linlitu srodk6w fmansowych okreslonych w § 5 ust.! lit. a) umowy, umowa 
wygasa w ternlinie wczeSniejszego wykorzystania srodk6w finansowych. 

2. Wykonawca zobowillzuj e si« dostarczac przednliot zam6wienia w dniach od poniedzialku do 
pilltku w godz.8.00-15.00 odpowiednio do siedzib Zamawiajllcego lub jednostek obshlgiwanych: 
1. Urz«du Gnliny w Baboszewie 

ul. Wm'szawska 9A 
09-130 Baboszewo, I pi«tro, pok. 4 

2. Szkoly Podstawowej w Baboszewie 
ul. JA BrodecIdch 6 
09-130 Baboszewo, 

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

4. Przedszkola w Baboszewie 
lll. JA BrodecIdch 6 
09-130 Baboszewo, 

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

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

7. Szkola Podstawowa im. Jana Brodeckiego w Polesiu 
Polesie 9 
09-130 Baboszewo 

8. Gnlinnej Biblioteki Publicznej 
ul. Warszawska 9A 
09-130 Baboszewo 

III. Kryterium wyboru najlwrzystniejszej oferty jest najnizsza cena. 
1. Cen" oferty Wykormwca wpisuje na formularzu oferty (Zahtcznik Nr 1 do Zaproszenia). W celu 
obliczenia ceny oferty Wykonawca zobowillzany jest wypehli6 wszystkie wymagane pozycje w 
Wykazach rzeczowo- ilosciowych - Za!llcznild Nr 1 A-IH 
2. Wykonawca zobowillzmlY jest do podania w Wykazach rzeczowo- ilosciowych (Zalqczniki lA-1H) 
cen jednostkowych bmtto oraz wartosci bmtto (tj. ilosc ponmozona przez cen" jednostkowll bmtto). 
Podane ceny muszll zawierac wszystkie ewentualne upusty oraz koszty, w tym. podatek VAT w 
obowillzujllcej wysokosci, jakie poniesie Wykonawca w zwillzku z realizacjll zam6wienia w 
szczeg6lnosci trmlsport do siedziby .zamawiaj llcego i jednostek obshlgiwanych. 



IV. Miejsce i termin zlozenia oferty: 
1. formularz oferty cenowej (Zahtcznik Nr I wraz z Wykazami rzeczowo-ilosciowymi

Zahtczniki I A-IH) 
2. aktualny odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 0 dzialalnosci 

gospodarczej, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesi'(cy przed uplywem terminu skladania 
ofert ( oryginallub kopia poswiadczona za zgodnosc z oryginalem), 

3. pelnomocnictwo, jezeli zostalo udzielone 
naleZy zlozye w siedzibie Zamawiaj'lcego: Urz'ld Gminy w Baboszewie, nl. Warszawska 9A, 
09 - 130 Baboszewo, pokoj Nr 4, I pi~tro, w terminie do dnia 20.12.2017 r., do godziny 11°0 w 
kopercie zaadresowanej do Zamawiaj'lcego z napisem: "Oferta (znak sprawy: 
OAiZP.271.2.12.2017) w post~powaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego 0 wartosci 
szacunkowej pouizej 30000 euro na dostaw~ srodkow czystosci dla Urz~du Gminy w 
Baboszewie i jeduostek obslugiwanych" 
V. Informacje uzupelniaj"ce: 
1. Jezeli jako najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta Wykonawc6w wsp61nie ubiegaj'lcyeh si'( 

o udzielenie zam6wienia, Zamawiaj'ley przed podpisaniem umowy w sprawie zam6wienia 
publicznego zaz'lda umowy reguluj'lcej wsp6lprac,< tyeh Wykonawe6w. 

2. Wszelkich informacji oraz wyjasnien zwi'lzanych z przedmiotem zam6wienia udziela: Beata 
Wiechowska - kierownik w Referacie Og6lno-Adrninistracyjnym i Zam6wien Publicznych - tel 
2366210 91 wew. 15. 

ZAMA WIAJ1\CY 

Zal'lczniki: 
I. Fonnularz oferty cenowej- Zahtcznik m I 
2. Wykazyrzeczowo-ilosciowe-Zahtczniki I A, IB, IC,!D, lE, IF, IG, 1H 
3. Wz6r umowy - Zal'lcznik nr 2 

Sporz'ldzila: Beata Wiechowska 




