
Znak sprawy: OAiZP 27l.2.13.2017 Baboszewo, cIn. 14.12.2017 r. 

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY CENOWEJ 
w post~powaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego 0 wartosci szacuukowej ponizej 30 000 
euro na dostaw~ materialow biurowych i papierniczych (cz~sc I) oraz materia/ow 
eksploatacyjnych do drukarek, kserolwpiarek, nrzl/dzeti wielofunkcyjnych (cz~sc II) dla Urz~dn 
Gminy w Baboszewie i jednostek obslugiwanych 
(zamieszczone na stronie internetowej i na tablicy ogloszeJi II' siedzibie Zamawiajqcego) 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z clnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2164 ) Zamawiajq,cy-Urzq,d Gminy w Baboszewie, ul. Warszawska 9A, 09-
130 Baboszewo zaprasza Wykonawc" do zlozenia oferty cenowej www. post"powaniu. 

I. Opis przedmiotu zamowienia: 

II. Cz~sc I: 
1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa materialow biurowych i papiemiczych do 

siedziby Zamawiajq,cego i siedzib jeclnostek obslugiwanych przez Zamawiajq,cego zgoclnie z 
Wykazami rzeczowo-ilosciowymi (Zalq,czniki Nr 1 A-lJ). 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Zalq,czniki Nr 1 A-lJ przedstawiajq, szczego!owy opis potrzeb Zarnawiajq,cego i 
jeclnostek obslugiwanych dotyczq,cy materialow biurowych i papierniczych, zawierajq, rodzaj 
materialow oraz ich szacunkowe ilosci w okresie obj"tym zamowieniem. 

Dostawa przedmiotu zamowienia b"dzie realizowana sukcesywnie co najmniej 1 raz 
w miesiq,cu w miar« pojawiajq,cego si" zapotrzebowania Zarnawiajq,cego i jeclnostek 
obslugiwanych, bez wzgl"du na wartose dostawy. Dostawa nastq,pi w terminie 4 clni roboczych 
od zlozenia przez Zamawiajq,cego lub jednostki obslugiwane zarnowienia w formie pisemnej, 
elektronicznej lub faksem, transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko do siedziby 
odpowiednio Zamawiajq,cego lub jeclnostek obslugiwanych. Zamawiajq,cy zastrzega sobie 
mozliwosc realizacji dostawy w terminie kr6tszym niz okreslono powyzej w uzasadnionych 
przypadkach w uzgoclnieniu z Wykonawcq,. 

Dostawy b"dq, realizowane partiami w ilosciach wskazanych w kazdorazowym 
zamowieniu Zamawiajq,cego lub jeclnostek obslugiwanych. Do kazdej dostawy Wykonawca 
zobowiq,zany b"dzie dostarczyc zestawienie ilosciowe, na ktorym Zarnawiajq,cy lub kierownik 
jeclnostki obslugiwanej i Wykonawca potwierdzq, podpisem odbior materialow. W przypadku 
rozbieznosci ilosciowych Strony potwierdzq, faktycznie dostarczonq, ilosc. 

Zarnawiajq,cy i jednostld obslugiwane mogq, dowolnie zmniejszyc ilosc zamawianych 
materialow biurowych i papierniczych okreSlonych szacunkowo w Wykazach rzeczowo
ilosciowych (Zalq,czniki Nr 1 A-lJ) oraz zlozonej ofercie, w zaleznosci od potrzeb. Z tego tytulu 
Wykonawcy nie przyslugujq,zaclne roszczenia fmansowe lub prawne. 

Zamawiajq,cy i jednostki obslugiwane mogq, zwi"kszyc ilose zamowionych 
material6w biurowych i papierniczych w zaleznosci od potrzeb wlasnych do limitu posiadanych 
srodkow fmansowych. 

Zarnawiajq,cy i jednostki obslugiwane zastrzegaj" sobie prawo do zakupu innych 
materialow biurowych i papierniczych nie wymienionych w Wykazach po cenach wynikaj"cych 



z og61nie dost«pnego cennika Wykonawcy na dzien zlozenia zam6wienia przez Zamawiaj Ilcego 
lub jednostki obslugiwane do limitu posiadanych srodk6w finansowych. 

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

9. Zamawiajllcy informuje, ze dopuszcza skladanie ofert na materialy biurowe i 
papiernicze jakosciowo r6wnowaznych, spelniajllcych r6wnowazne parametry w stosunku do 
material6w podanych przykladowo. Przez material r6wnowazny Zamawiajllcy rozumie material 0 

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

zabezpieczenia dostawy przedmiotu zarn6wienia od miejsca zaladunku do miejsca 
przeznaczema. 

cz~sc II: 
I. Przedmiotem zarn6wienia jest dostawa materia16w eksploatacyjnych do drukarek, 

kserokopiarek, urz'ldzen wielofunkcyjnych wraz z odbiorem zuzytych toner6w i tuszy, 
do siedziby Zarnawiaj'lcego i siedzib jednostek obshlgiwanych przez Zarnawiaj'lcego 
zgodnie z Wykazami rzeczowo-ilosciowymi ( Za1'lczniki Nr 2 A-2J). 

2. Za1'lczniki Nr 2 A-2J przedstawiaj'l szczeg610wy opis potrzeb Zarnawiaj'lcego i 
jednostek obslugiwanych dotycz'lcy materia16w eksploatacyjnych do drukarek, 
kserokopiarek, urz'ldzen wielofunkcyjnych, zawieraj'l rodzaj materia16w oraz ich 
szacunkowe ilosci w olaesie obj«tym zam6wieniem. 

3. Dostawa przedmiotu zam6wienia b«dzie realizowana sukcesywnie co najmniej I raz w 
miesillcu w miar" pojawiajllcego si" zapotrzebowania Zamawiajllcego i jednostek 
obslugiwanych, bez wzgl"du na wartose dostawy. Dostawa nastllPi w terminie 4 dni 
roboczych od zlozenia przez Zamawiai'lcego lub jednostki obslugiwane zam6wienia w formie 
pisemnej, elektronicznej lub faksem, transportem Wykonawcy, na j ego koszt i ryzyko do 
siedziby odpowiednio Zamawiajllcego lub jednostek obshlgiwanych. Zamawiajllcy zastrzega 
sobie mozliwosc realizacji dostawy w terminie kr6tszym niz okreslono powyzej w 
uzasadnionych przypadkach w'uzgodnieniu z Wykonawcll. 

4. Dostawy b"dll realizowane partiami w ilosciach wskazanych w kazdorazowym zam6wieniu 
Zamawiajllcego lub jednostek obslugiwanych. Do kazdej dostawy Wykonawca zobowillzany 
b"dzie dostarczye zestawienie ilosciowe, na kt6rym Zamawiajllcy lub kierownik jednostki 
obslugiwanej i Wykonawca potwierdzll podpisem odbi6r material6w. W przypadku 
rozbieznosci ilosciowych Strony potwierdzll faktycznie dostarczonll ilose. 

5. Zamawiajllcy i jednostki obslugiwane mogll dowolnie zmniejszye ilose zamawianych 
materia16w eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urzlldzen wielofunkcyjnych 
okreslonych szacunkowo w Wykazach rzeczowo-ilosciowych ( Za1llczniki Nr 2 A-2J ) oraz 
zlozonej ofercie, w zaleznosci od potrzeb. Z tego tytulu Wykonawcy nie przyslugujll zadne 
roszczenia finansowe lub prawne. 

6. Zamawiajllcy i jednostki obslugiwane mogll zwi"kszye ilose zam6wionych materia16w 
eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urzlldzen wielofunkcyjnych w zaleznosci od 
potrzeb wlasnych do limitu posiadanych srodk6w fmansowych. 

7. Zamawiajllcy i jednostki obslugiwane zastrzegajll sobie prawo do zakupu innych material6w 
eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urzlldzen wielofunkcyjnych nie wymienionych 
w Wykazach po cenach wynikajllcych z og61nie dost«pnego cennika Wykonawcy na dzien 
zlozenia zam6wienia przez Zamawiajllcego lub jednostki obslugiwane do limitu posiadanych 
srodk6w fmansowych. 

8. Zamawiaj'lcy wymaga, aby Wykonawca przewidzial w ofercie wym6g odbioru i 
utylizacji toner6w i tuszy, zgodnie z ustaw'l z dnia 14.12.2012r. 0 odpadach (Dz. U. z 
2016r. Poz. 1987 ze zm.) lub recykling na sw6j koszt i potrzeby - wszelkich zuzytych 
toner6w, tuszy, folii itp. materia16w do drukarek, kserokopiarek i faks6w uznawanych 
jalw niebezpieczne. 



9. W przypadku urzftdzen oznaczonych w zalftcznikach Nr 2 A-2J znakiem "oryginallub 
org." wyrnagane sft wylftcznie oryginalne materialy eksploatacyjne producenta danego 
urzftdzenia, tj. drukarki, kserokopiarki, urzftdzenia wielofunkcyjnego itp. Przez 
oryginalne zamawiajftcy rozumie materialy eksploatacyjne wyprodukowane przez 
producenta sprz((tu, do ktorego majft bye zastosowane. DIa pozosta!ych urzftdzen 
(nieoznaczonych lub oznaczonych: "zamiennik lub zam.") dopuszczalne jest 
zaoferowanie przez wykonawc(( oryginalnych materialow eksploatacyjnych 
producenta sprz((tu lub rownowaznych. W przypadku, gdy produlct oryginalny posiada 
wbudowany uldad scalony, ktory monitoruje proces druku i zuzycie atramentultonera, 
produkt rownowazny musi posiadae analogiczny element, umozliwiajftcy pemft 
wspolprac(( z urzftdzeniem drukujftcyrn. 

10. Zamawiajftcy dopuszcza mozliwose przedstawienia w ofercie asortyrnentu 
rownowaznego (innego niz podany z nazwy przez Zamawiajftcego w fonnularzu 
ofertowym) dla pozostalych materialow (innych niz wyrnienione jako oryginalne) pod 
warunkiem, iz oferowany asortyrnent b((dzie 0 takich samych lub lepszych 
parametrach technicznych, jakosciowych, funkcjonalnych oraz uzytkowych. W 
przypadku materialow eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urzftdzen 
wielofunkcyjnych materialy eksploatacyjne oryginalnie wyprodukowane (nie 
wczesniej nii 6 miesi~cy przed dostawlI do Zamawiajllcego) przez producenta 
urzftdzen lub rownowazne, muszft bye fabrycznie nowe, nieuzywane, wolne od wad i 
praw osob trzecich. Za rownowazne uznaje si(( artykuly nieregenerowane, nie poddane 
procesowi ponownego napelniania ani wyrniany jakichkolwiek elementow, 
kompatybilne z urzftdzeniami, w ktorych b((dft wykorzystywane i niepowodujftce 
uszkodzen ani zaburzen w pracy urzftdzen, do ktorych Sft przeznaczone. Rownowazne 
materialy muszft miec wydajnosc co najmniej takftjaka zostala podana w zahtcznikach 
Nr 2 A-2J, temperatura topnienia tonera i czas schni((cia tuszu nie mogft bye gorsze od 
parametrow materialow oferowanych przez producenta urzftdzenia, lub powinny 
uwzgl((dniae stopien tolerancji, ktorftproducent wyznaczyl do prawid!owego dzialania 
urzftdzenia. Materialy rownowazne muszft dzialae analogicznie, jak materialy 
oryginalne producenta urzftdzen i posiadae elementy elektroniczne dajftce komunikaty 
przy pracy w sieci. Weryfikacja zgodnosci b((dzie odbywala si(( w trakcie kazdej 
dostawy materialow eksploatacyjnych. Wykonawca zobowiftzany jest do!ftczye 
oswiadczenie producenta materiaru eksploatacyjnego rownowaznego, ze oferowane 
kasety z tonerem i/lub tusze Sft materialami nowymi, wolnymi od wad, kompletnymi, a 
zaden z elementow kasety z tonerem i/lub tuszu nie jest wtomie wykorzystany, ani nie 
pochodzi z procesu recyklingu. 

11. J ezeli w trakcie trwania umowy Zamawiajftcy stwierdzi, iz wydajnose, jakose lub 
niezawodnose dostarczanych produktow niekorzystnie odbiega od parametrow 
produktu oryginalnego pochodzftcego od producenta urzltdzenia, do ktorego material 
jest przeznaczony, lub jezeli produkt nie sygnalizuje we w!asciwy sposob stanu 
zuzycia tuszu lub tonera, Wykonawca na Zltdanie Zamawiajltcego winien artykul 
oferowany w asortyrnencie, ktorego zltdanie dotyczy, wymienie na artykul spelniajltcy 
zftdanie Zamawiajltcego (np. na pochodzltcy od producenta, do ktorego artykul jest 
przeznaczony), bez zmiany ceny. 

12. W przypadku uszkodzenia sprz((tu, wynik!ego z faktu uzycia rownowaznego materiaru 
eksploatacyjnego, wszystkie awarie i usterki b((dlt usuwane w autoryzowanym 
serwisie na koszt Wykonawcy. 

13. W celu potwierdzenia, ze oferowane materialy rownowazne odpowiadajlt 
wyrnaganiol11 okreslonym przez Zamawiajltcego Wykonawca zobowiltzany jest zlozye 
oswiadczenie stanowiltce zalltcznik nr 3 do zaproszenia. 



14. Dostarczone przez Wykonawct< artykuly eksp10atacyjne na nie uszkodzonym 
opakowaniu bt<d'l posiadaly : datt< produkcji danego wyrobu, znak firmowy 
producenta, etykiety zawieraj'lce numer katalogowy i jego tennin, listt< 
kompatybilnosci (typ dmkarek, llTz'ldzen wie1ofunkcyjnych, do kt6rych S'l 
przystosowane). 

15. Zarnawiaj'lcy nie dopuszcza do zaoferowania material6w eksploatacyjnych 
regenerowanych, refabrykowanych, uzupelnianych (tzw. Reffil) oraz materia16w, 
kt6re ograniczaj'l peln'l wsp61pract< z prograrnem sprzt<tu monitomj'lcym stan 
zasobnik6w z tuszem lub tonerem. Produkty talde nie zostan'l uznane przez 
zarnawiaj'lcego za r6wnowazne. 

16. Wykonawca jest zobowi1lzany do odpowiedniego opakowania i zabezpieczenia dostawy 
przedmiotu zamowienia od miejsca zaladunku do miejsca przeznaczenia. 

III. Termin realizacji zamiiwienia: 
1. Zamiiwienie realizowane b~dzie w terminie: 

1) rozpocz{(cie- od dnia zawarcia umowy, zaleZnie od potrzeb Zamawiaj 1lcego 
2) zakonczenie- do 31.12.2018 r. z zastrzezeniem, ze w przypadku wczesmeJszego 

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

2. Wykonawca zobowi1lzuje si{( dostarcza6 przedmiot zamowienia w dniach od poniedzialku do 
pi1ltku w godz.8.00-15.00 odpowiednio do siedzib Zamawiaj1lcego lub jednostek obslugiwanych: 
1. Urz~du Gminy w Baboszewie 

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

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

3. Zakladu Wodoci1(goW i Kanalizacji w Baboszewie 
ul. Warszawska 9A 
09-130 Baboszewo, I pi«tro 

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

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

6. Przedszkola w Baboszewie 
ul. JA 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. Szkola Podstawowa im. Jana Brodec1dego w Polesiu 
Polesie 9 
09-130 Baboszewo 

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



N. Kryterium wyboru uajkorzystniejszej oferty jest najnizsza cena. 
1. Cen« oferty Wykonawca wpisuje na formularzu oferty (Zalqpznik Nr I do Zaproszenia). W celu 
obliczenia ceny oferty Wykonawca zobowiqzany jest wypelnic wszystkie wymagane pozycje w 
Wykazach rzeczowo- ilosciowych - Zahtcznild Nr I A-1J - w przypadku cz~sci I illub Zal'lczniki Nr 
2 A-2J - w przypadku cz~sci II. 
2. Wykonawca zobowi'lzany jest do podania w Wykazach rzeczowo- ilosciowych (ZaJqczniki lA-lJ) 
- dla cz~sci I illub Wykazach rzeczowo- ilosciowych (Za1'lczniki Nr 2A-2J) - dla cz~sci II cen 
jednostkowych bmtto oraz wartosci bmtto (tj. ilosc pomnozona przez cen« jednostkow'l bmtto). 
Po dane ceny musz'l zawierac wszystkie ewentualne upusty oraz koszty, w tym podatek VAT w 
obowi'lzuj'lcej wysokosci, jalde poniesie Wykonawca w zwi'lzku z realizacj'l zam6wienia w 
szczeg61nosci transport do siedziby Zamawiaj'lcego ijednostek obslugiwanych. 

V. Miejsce i termin zlozenia oferty: 
1. formularz oferty cenowej (Zal'lcznik Nr I wraz z Wykazami rzeczowo-ilosciowyrni

Za1'lczniki I A-1J - dla cz«sci 1 illub Za1'lczniki Nr 2A-2J - dla cz«sci II, 
2. oswiadczenie - zal'lcznik nr 3 - dotyczy cz~sci II 
3. aktualny odpisu z wlasciwego rejestm lub z centralnej ewidencji i informacji 0 dzialalnosci 

gospodarczej, wystawiony nie wczeSniej niz 6 rniesi«cy przed uplywem terminu skladania 
ofert ( oryginallub kopia poswiadczona za zgodnosc z oryginalem), 

4. pelnomocnictwo, jezeli zostalo udzielone 
nalezy zlozy6 w siedzibie Zamawiaj'lcego: Urz'ld Grniny w Baboszewie, ul. Warszawska 9A, 
09 - 130 Baboszewo, pokoj Nr 4, I pi~tro, w terminie do duia 20.12.2017 r., do godziny 1100 w 
kopercie zaadresowanej do Zamawiaj'lcego z napisem: "Oferta (zuak sprawy: 
OAiZP. 271.2.13.2017 ) w post~powauiu 0 udzieleuie zamowieuia pubJiczuego 0 wartosci 
szacunkowej poni:i:ej 30000 euro na dostaw~ materialow biurowych i papierniczych (cz~sc I) 
illub materialow eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, nrz'ldzen wielofunkcyjnych 
(cz~sc II) dla Urz~dn Gminy w Baboszewie i jednostek obslugiwanych" 
V. Informacje IIzupelniaj'lce: 
1. Jezeli jako najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta Wykonawc6w wsp61nie ubiegaj'lcych si" 

o udzielenie zam6wienia, Zamawiaj'lcy przed podpisaniem umowy w sprawie zam6wienia 
publicznego zaz'lda umowy reguluj'lcej wsp6lprac« tych Wykonawc6w. 

2. Wszelkich informacji oraz wyjasnien zwi'lzanych z przedmiotem zam6wienia udziela:Beata 
Wiechowska - kierownik w Referacie Og6lno-Adrninistracyjnym i Zam6wien Publicznych - tel 
236621091 wew. 15. 

ZAMA WIAJ1\CY 

~1&i1Y':6Jy 
mggeY~hDwska 

Zahlczniki: S(·krel'l!'1. Gminy 

I. Fonnularz oferty cenowej- Zah\cznik ur I 
2. Wykazy rzeczowo-ilosciowe -Zal'lczniki I A, lB, Ie, !D, IE, IF, !G, JH, 11, 1J 
3. Oswiadczenie - Zal'lcznik nr 3 
4. Wykazy rzeczowo-ilosciowe -Zal'lczniki 2 A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2B, 21, 2J 
5. W z6r umowy - Zah\czllik ur 2 

Sporz'ldzila: Beata Wiechowska 




