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Baboszewo, dnia 16 lipca 20 18 r.

OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiaj~cy - Gmina Baboszewo, zaprasza Wykonawcow do zto:ienia oferty na
dydaktycznych w ramach projektu " Nowoczesna edukacja w gminie Baboszewo".

do s taw ~

pomocy

I. NAZWA I ADRE S ZAMAWIAJ., \CEGO.
Gmina Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo. woj. mazowieckie
NIP 567 179 04 40, REGON 1303 78054
tel. (23) 66 11 09 1, fa x (23) 66 11 07 1
e-mai l: zp@gminababoszewo.pl ; urzad@gminababoszewo.pl
www.ugbaboszewo.bip.org.pl
2.PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. "Nowoczesna edukacja w gmlRle Baboszewo"
rcalizowanego w ramach RPO \ Vojew6dztwa Mazowiec kiego wsp61finansowanego przez Ulli-r E urupejsk~
w ramach srodkow Europejs kiego Funduszu Spolecznego, w podziale na 4 cz~sci.
Zamowienie prowadzone jest na podstawie przepisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien
publicznych- wartose zamowienia nie przekracza wyraionej w zlotych rownowartosci kwoty 30 000 euro (Oz. U. z
2017r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustaw1\. Pzp , w trybie umieszczenia zapytania orertowego w Bazie
Konkurencyjnosci
zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwa lifikowalnosci wydatkow w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regiona lnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz Funduszu Spojnosci na lata 2014-2020
z dnia 19.07.2017r. - punk! 6.5.2.
2.1.0PIS PRZEDMIOTU ZAMOWIEN IA:
2. 1. I.Przedmiot zamow ien ia obej muje dostaw« pomocy dydaktycznych do prowadzenia zaj.;e w szkolach z terenu
Gminy Baboszewo uczestnicz1\.cych w projekcie "Nowoczesna edukacja w gminie Baboszewo" realizowanego
w ramach RPO Woj ewodztwa Mazowieckiego wspolfinansowanego przez U lIi~ Europej s k~ w ramach
srodkow Europejs kiego Funduszu Spolecznego, tj:
- Szkota Podstawowa im. J. Wyb ickiego w Baboszewie ,
- Szkola Podstawowa im. Ks. M.K. Sarb iewskiego w Sarb iewie,
- Szkola Podstawowa im. Jana Brodeckiego I Ginmazj um w Polesiu,
- Gimnazjum im. Ann ii Kraj owej w Baboszewie.
2. 1. 2.Zamaw iaj1\.cy zastrzega, ie przedmiot dostawy ma bye fabrycznie nowy, wolny od wad i kompletny tj.
posiadaj1\.cy wszelkie akcesoria, przewody, kable niezb«dne do ich uiytkowania.
2. 1.3. Wszystkie materialy pow inny bye no we, nie noszase sladow uszkodzen zewn«trznych i uprzedniego uiywania
tzn. ze iadna cz«se skladaj1\.ca si« na dany material nie moie bye wczesniej uiywana, musi pochodzie z biei1\.cej
prod ukcj i, bye sprawna i posiadae wyposaienie niezb«dne do funkcjonalnego dzia lania. Oostarczone artyku ly musz1\.
bye odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeni u w czasie dostawy. Za mawiaj1\.cy wymaga, aby instrukcje do
zamawianych towarow byly w j «zyku po lski m.
2.I A. Wszystkie dostarczone pomoce musz1\. posiadae odpowiedn ie atesty, certyfikaty, sw iadectwa jakosci i spelniae
wszelkie wymogi norm okres lonych obowi1\.zuj1\.cym prawem.
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2.1.5.Wykonawca obowi'lzany jest przekazac zamawiaj'lcemu licencj, jak rowniez wszelkie prawa na dostarczone
programy multimedialne, wystawione na rzecz zamawiaj'lcego. Wykonawca dostarczy wszystkie programy w polskiej
wersj i j,zykowej, wraz z dokumentacj'l w j,zyku polskim.
2.1.6.Wykonawca zobow i'lzuje si, dostarczyc we w!asnym zakresie i na wlasny koszt przedmiot zamowienia pod
adresy wskazane przez Zamaw iaj'lcego Wykonawca odpowiada za dos tarczony asortyment w czasie transportu. W
przypadku uszkodzen ponosi peln'l odpowiedzialnosc za pow stale szkody.
2.1. 7. Wykonawca zobowi'lzuje si, do usuni,cia na wlasny koszt wszelkich szkod spowodowanych przez wykonawc,
i powsta!ych w trakcie realizacji zamowienia.
2. 1. 8.Wykonawca jest odpowiedzialny wzgl,dem Zamaw iaj'lcego za wady przedmiotu zam6wienia zmniejszaj'lce
jego wartose lub uzytecznosc i w przypadku poniesienia z tego powodu strat, Wykonawca zobowi'lzuje si« do ich
pokrycia .
2.1.9 .W przypadku stwierdzenia, ze dostarczone produkty S'l uszkodzone, posiadaj'l wady uniemozliw iaj'lce
uzywanie, a wady i uszkodzenia te nie powstaly z winy zamawiaj,\cego lub nie spelniaj,\ wymagan zamawiaj'\cego
okreslonych w zapytaniu lub dostarczone produkty nie odpowiadaj,\ pod wzgl,dem jakosci, trwaloSci , funkcjonalnosci
oraz parametrow technicznych Wykonawca wymieni je na nowe, prawidlowe, na wlasny koszt.
2.1.10.W przypadku stwierdzenia ww. okolicznosci w trakcie trwania czynnosci odb iorowych Zamawiaj'lcy ma
prawo odm6wic odbioru takiego wyposazenia, a Wykonawca wymienije na nowe, prawid!owe, na w!asny koszt.
2.1.I I. Wykonawca jest odpowiedzialny za caloksztalt zamowienia, w tym za jego przebieg oraz terminowe
wykonanie, jakosc, zgodnosc z warunkami technicznymi, j akosciowymi i obowi'lzuj'lcymi w tym zakresie
przeplsanu.
2.1.1 2.Wymagany minimalny termin gwarancji i r«kojmi na dostarczone produkty- m.inimum 12 miesi,cy od daty
odbioru przez Zamawiaj'lcego bez uwag lub zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia , chyba ze wykonawca lub
producent udziela gwarancji dhlzszej niz tennin okreslony w zapytaniu ofertowym.
2. 1.13.Nomenklatura wg Wspolnego Slownika Zamowien CPV:
39\62\00-6 Pom oce dydaktyczne
Dodatkowe przedmioty zam6wienia:
39 1621 10-9 Sprz,t dydaktyczny
48 190000-6 pakiety oprogramowania edukacyjnego
38 11000-8 wagi elektroniczne i akcesoria
30 195900-1 tablice do pisania i tablice magnetyczne
30141200-1 kalkulatory biurkowe
37420000-8 Sprz,t gimnastyczny
33 12 1400-8 audiometry
Pozosta!e warunki wykonania zamOW lellla zawiera: szczegolowy opis przedmiotu zam6wienia(specyfikacja
teclmiczna) - stanowi'\cy za!,\czn ik nr 2 do niniejszego zapytania.
3.W ARUNKI UDZIALU W POSTF;POWANIU (dotyczy wszystkich
Zamawiaj,\cy nie precyzuje warunkow udzialu w post«powaniu .
4.KRYTERIUM OCE NY OFERT (dotyczy wszystkich
1) Cena przedmiotu zamowienia - 100%

cz~sci)

cz~sci):

:

4. 1.0pis przyznawania punktacji - sposobu pl'zyznawania punktacji za spelnienie danego krytel'ium oceny
Oferty:
4. l.Cena przedmiotu zamowienia- obejmuje cen« wykonania dostawy. Oferta z najnizsz'l cen,\ otrzyma
maksymaln'l ilose punktow = 100 pkt, oferty nast«pne b,d'l oceniane na zasadzie proporcj i w stosunku do ofelty
naj tanszej wg wzoru:

C

=

[C m;" i C b;,.,j

gdzie:
C

X

100

- liczba punkt6w za cen« ofertow,\
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C m;"
- naj nizsza cena ofertowa sposrod ofert badanych
- eena oferty badanej
C b"d
Opis: Uzyskana z wyliczenia ilose punktow zoslan ie ostatecznie ustalona z doklad nosci'l do drugiego miejsca po
przecinku z zachowan iem zasady zaokr<tglen matematycznych.
4.2 . Zamaw iaj'lcy oeeni ofeny od r~b n ie dla kazdej c z~sci zamowienia.
5. TERMIN SKLADANIA OFERT:
Oferty na lezy skladae do dn ia 2.1 lipea 201Sr. do godziny 11:00
6. MIEJSCE I SPOSOB ZSKLADAl'lIA OFERT:
I) Oferty mozna skladae:
a) przesylkil, pocztowq, leurierska_lub osobiscie w nieprzezroczystej , zabezpieczonej przed otwarciem kopercie
nalezy skladae w Urz~d zie Gminie Baboszewo - KAl'lCELARIA OGOLNA, 09- 130 Baboszewo,
ul. Warszawska 9A
Ko pert ~

nalezy opisae nast~p uj'lco:
Oferta na zadanie pod nazw~ : Dostawa pomoey dydaktyeznych w ramaeh projektu pn. "Nowoezesna
edukacja w gminie Baboszewo"
realizowanego w ramach RPO Wojew6dztwa Mazowieckiego
wsp61finansowanego przez V ni~ Europejsk" w ramach srodkow Europejskiego Funduszu Spoleeznego,
Cz~sc/cz~sci ........... Nie otwierac przed dniem H lipea 20lS r. godz. 11:05".
Na kopercie op,.6c: opisu)ak wyi e) nalezy umidcic na::w? i adres Wykonawcy

b) pocztil, elektronicZl1il,.
Oferty w fonnie elektronicznej nalezy wysylae na adres: zp@ gminababoszewo.pl. W treSei tytulu wiadomosci
e-mai l nalezy
wp isac: Oferta na zadanie pod nazw'!: Dostawa pomoey dydaktyezn yeh w ramaeh projektu pn.
"Nowoczesna edukacja w gminie Baboszewo"
Cz~sc/ez~sci ............... Nie otwierac przed dniem 24 lipea 201S r. godz. 11:05".
2) Oferty zlozo ne po godz. II :00 bez wzgl ~du na fonn~ zlozenia zostanil, zwrocone z odpowiedni il, adnotacj il,.
7. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOT V ZAMOWIENIA:
przedmiot zamowienia nalezy zreal izowae w tenni nie do 30 dni od dnia podp isania umowy.
S.

Informaej~

na temat zakazu powi'!zari osobowyeh lub kapitalowych, 0 ktorym mowa w pkt 2 lit. a, 0 ile
zakaz taki lIie lOstal wyl,!ezony na podstawie pkt 2 lit. a tiret i-Ii.
W celu unikni ~cia ko ntliktu interesow zamowienie nie moze bye udzielone podmiotom powiil,za nym osobowo lub
ka pitalowo z Zamawiaj il,cym.
Przez powi'lzania kapita lowe lub osobowe rozumie s i ~ wzajemne powi'lzania mi ~dzy Zamawiajil,cym lu b osobami
upowaznionymi do zaci<tgania zobow iil,zan w imieniu Zamawiaj 'lcego lub osobami wykonuj 'lcymi w imieniu
Zamawiaj'lcego czynnosci zwiil,zane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wyko nawcy a
Wykona wcq, po legaj il,ce w szczego lnoSei na:
a) uczestniczeniu w spolee jako wspolnik spolki cyw ilnej lub spolki osobowej ,
b) posiadaniu co naj nm iej 10 % udzialow lub akcj i,
c) pelnieniu fu nkcj i czlonka organu nadzo rczego lub zarzil,dzaj il,cego, pro leurenta, pelnomocnika,
d) pozostawa niu w zwiil,zleu malzet\skim, w stosunku pokrewienstwa lub pow inowactwa w linii prostej,
pokrewiet\stwa dntgiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linj i bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub leura teli .
Powyzsze osw iadczenie wykonawca sklada w ofercie.
9. Okrcslenie warunkow istotnych lmian umowy zawartej w wyniku przeprowadlOnego post~powania
o udzielenie zamowienia, 0 He przewidllje si~ moiliwosc zmiany takiej umowy:
9. 1. Dopuszczalne Sil, nast~puj'lce przypadki i warunki zmia ny umowy:
9.2.1 . znmiejszen ie zakres u przedmiotu zamow ienia, gdy jego wykona nie w pierwotnym zakres ie nie lezy
w interesie Zamawiaj'lcego w gran icach uzasadnionego interesu Zamawiajqcego,
9.2.2. zmiany wyso kosc i wynagrodzenia umownego w zw iil,zku z oko licznosciami wymienionymi w pkt 2. 1.
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w zakresie nie powoduj'(cym zwi~kszenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w niniejszej umowie,
9.2.3. zmiany wysokosci wynagrodzenia w zwi,(zku ze zm ian,( wysokoSci podatku VAT w przypadku zmJany
przeplsow,
9.2.4. zmiany tenninu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:
9.2.4.1. gdy wykonanie zamowienia w okreslonym pierwotnie tenninie nie lezy w interesie Zamawiaj'(cego
w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiajqcego w tym rowniez skr6cenie tenninu realizacj i umowy, ktore
mozliwe jest po wczesniejszych uzgodnieniach i za zgod'( obu Stron umowy,
9.2.4.2. z powodu dziatania sity wyzszej, uniemozliwiaj'(cej wykonanie dostawy w okreslonym pierwotnie
tenninie 0 czas dzialania sit)' wyzszej oraz potrzebny do usuni ~c ia skutkow tego dzialania,
9.2.5. Mozliwosc zmiany dostawy sprz~tu na sprz~t 0 Iepszych parametrach w ramach utrzymanej ceny w
przypadku gdy:
9.2.5.1. sprz~ty obj~ty zamowieniem zostal wycofany z produkcji i zast«piony innym 0 parametrach nie nizszych
niz wymagany przez Zamawiaj'(cego.
9.3. Zrniany umowy wymagaj ,( pisemnej fo mlY w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem
ntewaznoscl.
10. Oferty cz~s ciowe .
10.1. Zamawiaj'(cy przewiduje mozliwosci skladania ofert cz~sciowych. Oferty mozna skladae w odniesieniu do
jednej, kilku dowolnych Iub wszystkich cZ~Sci zamowienia.
Cz~sc I - drobne przedmioty
C z~sc 2 - pomoee edukaeyjne
Cz~sc 3 - artykuly gimnastyezne
C z~sc 4- Oprogl'3mowanie speejalistyezne
10.2. Zamawiaj'(cy nie ogranicza ilosci cz~sci na ktore Wykonawca moze ztozyc ofert~.
II . Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki. jakim musz'( odpowiadae oferty
wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jezel i zamawiaj'(cy wymaga Iub dopuszcza ich skladanie- nie
dotyezy
12. [nform.acj~ 0 pl anowanych zamowieniach, 0 ktorych mowa w pkt 8 lit. H podrozdzialu 6.5 Wytycznych
Kwalifikowalnosc i, ich zakres oraz warunki, na jakich zostan<t udzielone, 0 ile zamawiaj'(cy przewiduje udzielenie
tego typu zamowie!\- nie dotyczy.
13.Brak zaoferowan ia wyceny chocby jednej pozycji w zal,(czniku dla poszczeg6Inych czt(sci dla ktoryc h wykonawca
sklada ofertt(, spowoduje odrzucenie oferty. Cena ma obejmowac wszystkie elementy wynikaj<tce z praw idlowej
realizacj i zamowienia. Do formularza oferty dla czt(sci , dla ktorej Wykonawca sklada ofert" nalezy dol'(czyc
kalkulacjt( cenow'l sporz'ldzon,( na podstawie opisu przedmiotu zam6wienia.
14. Z uwagi na wartose zamowienia nie przekraczaj'(c'( wyrazonej w zlotych r6wnowartosci kwoty 30.000 euro
postt(powanie jest prowadzone bez stosowania przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoWle!\
publicznych. (tekstj ednolity Oz. U. z 2017r poz. 15 79 ze zm.).
14.1. W przypadku wyst«pienia pytan do zapytania ofertowego mozna Je kierowae mailem na adres:
zp@gminababoszewo.pl i urzad@gminababoszewo.pI
Osoba do konta ktu w sprawie ogloszenia: Zbigniew Suli!\ski tel. 23 66 1109 1 W. 4 1, emai l.
zp@gminababoszewo.pI, faks 23 66 11 071.
14.2 . Zapytanie ofertowe moze zostae zmienione przed uplywem telminu skladania ofert przew idzianym
w za pytaniu ofertowym. Zamawiaj'lcy przedluza tennin skladania ofert 0 czas ni ezb«dny do wprowadzenia zmian
w ofertach, j eze li jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
14.3 . Trese pyta!\ dotycz'(cych zapytan ia ofertowego wraz z wyjasnieniami zamawiaj'(cego publ ikowana b~dz i e w
bazie kOllkurencyjnosci.
15. Oehrona danyeh osobowyeh.
Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 rozporz,(dzenia ParIamentu Europejskiego i Rady (UE) 20 16/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w spraw ie ochrony osob fizycznych w zw i'lzku z przetwa rzaniem danych osobowych i IV sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/wE (ogoine rozporz<tdzenie 0 ochronie
danych) (Oz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. I), dalej "RO OO" , infOlmuj t(, ze:
adl11inistratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmi na Baboszewo
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inspektorem ochrony danych osobowych w Inazwa zamawiaj'tcegol jest Pan Andrzej Rybus - Tolloczko,
dzialaj'tcy na podstawie Umowy Nr 117/2018 z dnia 07 czerwca 2018 r. zawartej z Gmin't Baboszewo.
PanilPana dane osobowe przetwarzane b~d't na podstawie art. 6 ust. I lit. c RODO w celu zwi'tzanym z
post~powaniem 0 udzielenie zam6wienia publicznego prowadzonym w trybie Wytycznych kwalifikowalnoScizapytan ie ofertowe w procedury na podstawie punktu 6.5.2;
odbiorcami danych osobowych Wykonawcy b~d't osoby lub podmioty, kt6rym udost~pniona zostanie
dokumentacja post~powania w oparciu 0 13 i 14 ustawy z dnia 06 wrzesnia 200 I r 0 dost~pie do informacj i
publicznej Ct.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764)
dane osobowe Wykonawcy b~d't przechowywane, przez okres 2 lat od dnia zakollczenia post ~powania 0
udzielenie zamow ienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cat)' czas
tnvania umowy;
obowi'tzek podania przez Wykonawc~ danych osobowych bezposrednio Pan i/Pana dotycz'tcych jest
wymogiem zwi'tzanym z udzialem w post~powaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego 0 wartoSci ponizej 30
000 euro bez ktorego nie mozna udzielic zamowienia w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty.;
w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy
decyzje nie b"df[ podejmowane w sposcb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Wykonawca posiada:
o
na podstawie art. 15 RODO prawo dost~pu do danych osobowych Pani/Pana dotycz'tcych;
o
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
o
na podstawie art. 18 RODO prawo z'tdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkow, 0 ktorych mowa wart. 18 ust. 2 RODO;
o
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz~du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
o
przetwarzanie danych osobowych PanilPana dotycz'tcych narusza przepisy RODO;
nie przystuguje Wykonawcy:
o
w zwi'tzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni~cia danych osobowych;
o
prawo do przenoszenia danych osobowych, 0 ktorym mowa wart. 20 RODO ;
o
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstaw't
prawn't przetwarzania PaniIPana danych osobowychj est art. 6 ust. I lit. c RODO.
16. Warunki zap/aty: Rozliczenie finansowe z Wykonawc'tnast'tPi na podstawie protokolu odbioru dostaw,
w terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiaj'tcego poprawnie sporz'tdzonej faktury.
17. Zamawiaj'lcy zastrzega sobie prawo do uniewaznie!lia post~powania bez podania przyczyn.
18. Do oferty !Ialezy zal'lczyc:
I) Pelnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku skladania oferty przez petnomocnika.
2) Wypelniona
kalkulacja cenowa
sporz'tdzona na
podstawie szczegolowego Op lSU przedmiotu
zamowienia dla cz"sci dla ktorej wykonawca sklada ofert".

W6.1Y

W
I.
2.
3.

zal'lczeniu:
fonnularz oferty - zal'tcznik nr I
szczegolowy o pis przedmiotu zamowienia - za lf[czn ik nr 2
wzor umowy - za l'tczn ik nr 3
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