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Baboszewo, dnia 08 sierpnia 2018 r. 

OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zamawiajllcy - Gmina Baboszewo, zaprasza Wykonawc6w do zlozenia oferty na dostaw~ pomocy 
dydaktycznych w ramach projektu "Nowoczesna edukacja w gminie Baboszewo". 

1. NAZW A I ADRES ZAMA WIAJ;\CEGO. 

Gmina Baboszewo 
ul. Warszawska 9A, 09 -130 Baboszewo, woj. mazowieckie 
NIP 5671790440, REGON 130378054 
tel. (23) 66 11 091, fax (23) 66 11 071 
e-mail: zp@gminababoszewo.pl;urzad@gminababoszewo.pl 

www.ugbaboszewo.bip.org.pl 

2.PRZEDMIOT ZAMOWIENIA: 
Dostawa pomoey dydaktycznych w ramach projektu pn. "Nowoczesua edukacja w gmmle Baboszewo" 
realizowanego w ramach RPO Wojew6dztwa Mazowieckiego wsp61finansowanego przez Uni~ Europejslq 
w ramach srodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego, w podziale na 2 ez~sci. 

Zam6wienie prowadzone jest na podstawie przepisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wieit 
publicznych- wartose zam6wienia nie przekracza wyrazonej w zlotych r6wnowartosci kwoty 30 000 euro (Dz. U. z 
2017r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej nstaw~ Pzp , w trybie umieszczenia zapytania ofertowego w Bazie 
Konkurencyjnosci zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalnosci wydatk6w w ramach Europejskiego 
Flmduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz Funduszu Sp6jnosci na lata 2014-2020 
z dnia 19.07.2017r. - punk! 6.5.2. 

2.1.0PIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA: 
2.1.1.Przedrniot zam6wienia obejmuje dostaw(( pomoey dydaktycznych do prowadzenia zaj((e w szkolach z terenu 

Gminy Baboszewo uczestniez~cych w projekcie "Nowoczesna edukacja w gminie Baboszewo" realizowauego 
w ramach RPO Wojew6dztwa Mazowieckiego wsp61fiuausowanego przez Uni~ EuropejslG) w ramach 
srodk6w Europejsldego Funduszu Spolecznego, tj: 

- Szkola Podstawowa im. Ks. M.K. Sarbiewsldego w Sarbiewie (CZ((Se 1 - artykuly logopedyezne) 
- Szkola Podstawowa im. J. Wybiekiego w Baboszewie, (ez((sc 2 - audiometr, shlchawki, oprogramowanie) 

2.l.2.Zamawiaj~cy zastrzega, ze przedmiot dostawy rna bye fabrycznie nowy, wolny od wad i kompletny tj. 
posiadaj~ey wszelkie akcesoria niezb((dne do ich uzytkowania. 
2.1.3.Wszystkie materialy powinny bye nowe, nie nosz~ee slad6w uszkodzen zewn((trznych i uprzedniego uzywania 
tzn. ze zadna CZ((SC sk!adaj~ca sit( na dany material nie moze bye wczesniej uzywana, musi poehodzie z biez~eej 
produkcji, bye sprawna i posiadae wyposazenie niezb«dne do funkcjonalnego dzialania. Dostarczone artykuly musz~ 
bye odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Zamawiaj~ey wymaga, aby instrukcje do 
zamawianyeh towar6w byly w j ((zyku polskim. 
2.lA.Wszystkie dostarczone pomoee musz~ posiadae odpowiednie atesty, certyfikaty, swiadectwa jakosci i spelniae 
wszellde wymogi noml okreslonyeh obowiqzuj~cym prawem. 
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2.1.5.Wykonawca obowi1tzany jest przekaza6 zamawiaj1tcemu licencj~ jak r6wniez wszelkie prawa na dostarczone 
programy multimedialne, wystawione na rzecz zamawiaj",cego. Wykonawca dostarczy wszystkie programy w polskiej 
wersjij«zykowej, wraz z dokumentacj", w j«zyku polskim. 
2.1.6.Wykonawca zobowi",zuje si« dostarczy6 we wlasnym zakresie i na wlasny koszt przedmiot zam6wienia pod 
adresy wskazane przez Zamawiaj",cego Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w czasie transportu. 
W przypadku uszkodzen ponosi pe~ odpowiedzialnos6 za powstale szkody. 
2.1.7.Wykonawca zobowi",zuje si« do usuni«cia na wlasny koszt wszelkich szk6d spowodowanych przez wykonawc« 
i powstalych w trakcie realizacji zam6wienia. 
2.1.8.Wykonawca jest odpowiedzialny wzgl«dem Zamawiaj",cego za wady przedmiotu zam6wienia zmniejszaj",ce 
jego wartos6 lub uzytecznos6 i w przypadku poniesienia z tego powodu strat, Wykonawca zobowi",zuje si« do ich 
polaycia. 
2.1.9.W przypadku stwierdzenia, ze dostarczone produkty s", uszkodzone, posiadaj1t wady uniemozliwiaj",ce 
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«demjakosci, trwalosci, funkcjonalnosci 
oraz parametr6w technicznych Wykonawca wymienije na nowe, prawidlowe, na wlasny koszt. 
2.1.10.W przypadku stwierdzenia ww. okolicznosci w trakcie trwania czynnosci odbiorowych Zamawiaj",cy rna 
prawo odm6wi6 odbioru takiego wyposazenia, a Wykonawca wymienije na nowe, prawidlowe, na wlasny koszt. 
2.1.II.Wykonawca jest odpowiedzialny za caloksztalt zam6wienia, w tym za jego przebieg oraz terrninowe 
wykonanie, jakos6, zgodnos6 z warunkami technicznyrni, jakosciowymi i obowi",zuj",cyrni w tym zakresie 
przepisami. 
2.1.12.Wymagany minimalny terrnin gwarancji i r~kojmi na dostarczone produlcty- minimum 12 miesi~cy od daty 
odbioru przez Zamawiaj",cego bez uwag lub zgodnie z opisem przedmiotu zam6wienia, chyba ze wykonawca lub 
producent udziela gwarancji dluzszej nit terrnin okre810ny w zapytaniu ofertowym. 
2.1.13.Nomenklatura wg Wspolnego Siownika ZamowieIi CPV: 

39162100-6 Pomocc dydaktycznc 
Dodatkowe przedmioty zam6wienia: 
39162110-9 Sprz~t dydalctyczny 
33121400-8 audiometry 

Pozostale warunki wykonania zamowlenia zawiera: szczeg610wy opis przedmiotu zam6wienia(specyfikacja 
techniczna) - stanowi1tcy zal",cznik nr 2 do niniejszego zapytania. 

3.WARVNKI UDZIALU W POSTF;POWANIU (dotyczy wszystkich cz~sci): 
Zamawiaj",cy nie precyzuje warunk6w udzialu w post~owaniu. 

4.KRYTERIUM OCENY OFERT (dotyczy wszystkich cz~sci) : 
I) Cena przedmiotu zam6wienia - 100% 

4.1.0pis przyznawania punktacji - sposobu przyznawania punktacji za spelnienie danego kryterium oceny 
Oferty: 
4.1.Cena przedmiotu zamowienia- obejmuje cen« wykonania dostawy. Oferta z najnizsz", cen", otrzyma 
maksymaln", il086 punkt6w = 100 pkt, oferty nast~ne be(d", oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty 
najtanszej wg wzoru: 

C = [C m'nl C bod] X 100 

gdzie: 
C - liczba punkt6w za cene( ofertow", 
C m'n - najnizsza cena ofertowa sposr6d ofert badanych 
C b,d - cena oferty badanej 

Opis: Uzyskana z wyliczenia ilos6 punlct6w zostanie ostatecznie ustalona z dokladnosci", do drugiego miejsca po 
przecinku z zachowaniem zasady zaokr~len matematycznych. 
4.2. Zamawiai1tcy oceni ofeliy odre(bnie dla kazdej cz«sci zam6wienia. 
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5. TERMIN SKLADANIA OFERT: 
Oferty naleiy skladae do dnia 17 sierpnia 2018r. do godziny 11:00 
6. MIEJSCE I SPOSOB ZSKLADANIA OFERT: 
1) Oferty moina skladae: 
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a) przesylk1tpocztoW'l, kuriersk1t1ub osobiscie w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 
nalezy skladae w Urz"dzie Gminie Baboszewo - KANCELARIA OGOLNA, 09·130 Baboszewo, 
ul. W arsza wska 9 A 

Kopert" naleiy opisae nast«puj1tCo: 
Oferta na zadanie pod nazwl/: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. "Nowoczesna 
edukacja w gminie Baboszewo" realizowanego w ramach RPO Wojewodztwa Mazowieckiego 
wspolfinansowanego przez Uni~ Enropejskl/ w ramach srodkow Europejskiego Fuuduszu Spolecznego, 
Cz~sc/cz~sci ........... Nie otwierae przed dniem 17 sierpnia 2018 r. godz. 11:05". 

Na kopercie opr6cz opisujak wyzej nalezy umidcic nazw? i adres Wykonawcy. 

b) poczt1t elektroniczn1t. 
Oferty w formie elektronicznej nalezy wysyla6 na adres: zp@gminababoszewo.pl. W tresci tytulu wiadomosci 
e-mail nalezy 

wpisae: Oferta na zadanie pod nazwll: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. 
"Nowoczesna edukacja w gminie Baboszewo" 
Cz~se/cz~sci ............... Nie otwierae przed dniem 17 sierpnia 2018 r. godz. 11:05". 

2) Oferty zloione po godz. 11 :00 bez wzgl"du na form" zlozenia zostan1t zwrocone z odpowiedni1t adnotacj1t. 

7. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA: 
Przedmiot zamowienia nalezy zrealizowae w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy. 

8. Informacj~ na temat zakazu powillzaIi osobowych lub kapitalowych: 
W celu unikni"cia koufliktu interesow zamowienie nie moze bye udzielone podmiotom powi1tzanym osobowo lub 
kapitalowo z Zamawiaj1tcym. 
Przez powi1tzania kapitalowe lub osobowe rOZlunie si" wzajemne powi1tzania mi"dzy Zamawiaj1tcym lub osobami 
upowaznionymi do zaci~ania zobowi1tzan w imieniu Zamawiaj1tcego lub osobami wykonuj1tcymi w imieniu 
Zamawiaj1tcego czynnosci zwi1tzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a 
Wykonawc'l, polegaj1tce w szczegolnosci na: 
a) uczestniczeniu w spolce jako wspolnik sp61ki cywilnej lub spolki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10 % udzialow lub akeji, 
c) pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarz1tdzaj1tcego, prokurenta, pelnomocnika, 
d) pozostawaniu w zwi1tzku malZenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewienstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 
Powyzsze oswiadczenie wykonawca sklada w ofercie. 

9. Okreslenie warunkow istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego post~powania 

o ndzielenie zamowienia, 0 He przewiduje si~ mozliwose zmiany takiej umowy: 
9.1. Dopuszczalne s1t nast«puj 1tce przypadki i warunki zmiany umowy: 
9.2.1. zmniej szenie zakresu przedmiotu zamowienia, gcly j ego wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy 
w interesie Zamawiaj1tcego w granicach uzasadnionego interesu Zamawiaj1tcego, 
9.2.2. zmiany wysokosei wyuagrodzenia umownego w zwi1tzku z okolicznosciami wymienionymi w pkl 2.1. 
w zakresie nie powoduj1tcym zwi"kszenia wyuagrodzenia Wykonawcy okreslonego w niniejszej umowie, 
9.2.3. zmiany wysokoSci wynagrodzenia w zwi1tzku ze zmian1t wysokosci podatku VAT w przypadkl.l zmiany 
przepisow, 
9.2.4. zmiany terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku: 
9.2.4.1. gdy wykonanie zamowienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie Zamawiaj1tcego 
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w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiaj'lcego w tym rowniez skrocenie terminu realizacji umowy, ktore 
mozliwe jest po wezesniejszych uzgodnieniach i za zgod'l obu Stron umowy, 
9.2.4,2, z powodu dzialania sily wyzszej, uniemozliwiaj'lcej wykonanie dostawy w okreslonym pierwotnie 
terminie 0 czas dzialania sily wyzszej oraz potrzebny do lISuni"cia skutkow tego dzialania, 
9,2.5, Mozliwosc zmiany dostawy sprz"tu na sprz"t 0 lepszych parametrach w ramach utrzymanej ceny w 
przypadku gdy: 
9,2,5,1. sprz"ty obj"ty zamowieniem zostal wycofany z produkeji i zast!iPiony innym 0 parametraeh nie nizszyeh 
niz wymagany przez Zamawiaj'lcego, 
9,3, Zmiany umowy wymagaj'l pisemnej formy w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem 
niewaznosci. 

10. Oferty cz~sciowe. 
10.1, Zamawiaj'lcy przewiduje mozliwosei skladania ofert ez"sciowych, Oferty moma skladae w odniesieniu do 
jednej, kilku dowolnyeh lub wszystkich cz"sci zamowienia, 
Cz~sc 1 - artykuly logopedyczne 
Cz~sc 2 - audiometr, sluchawki, oprogramowanie w j~zyku polskim. 
10.2, Zamawiaj'lcy nie ogranicza ilosci ez"sci na ktore Wykonawca moze zlozye ofert", 

11. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musz'l odpowiadae oferty 
wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oeeny, jezeli zamawiaj'ley wymaga lub dopuszcza ich skladanie- nie 
dotyczy 

12. Informaej" 0 planowanych zamowieniach, 0 ktoryeh mowa w pkt 8 lit. H podrozdzialu 6,5 Wytycznych 
Kwalifikowalnosei, ich zakres oraz warunki, na jakich zostan'l udzielone, 0 ile zamawiaj'lcy przewiduje udzielenie 
tego typu zam6wien- nie dotyczy. 
13.Brak zaoferowania wyeeny choeby jednej pozyeji w za1'lezniku dla poszezegolnych cz"sci dla ktoryeh wykonawea 
sklada ofertl', spowoduje odrzucenie ofeety, Cena ma obejmowac wszystkie elernenty wynikaj'tce z prawidlowej 
realizacji zarn6wienia, Do formularza oferty dla cz"sci , dla ktorej Wykonawea sklada ofert" nalezy dol'lczye 
kalkulacj" cenow'l sporz'ldzon'l na podstawie opisu przedmiotu zarn6wienia, 
14. Z uwagi na wartose zarn6wienia nie przekraczaj'lc'l wyrazonej w zlotyeh r6wnowartosci kwoty 30,000 euro 
post@owanie jest prowadzone bez stosowania przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamowien 
publieznyeh, (tekstjednolity Dz, V, z 2017r poz, 1579 ze zm,), 

14.1. W przypadku wyst!iPienia pytan do zapytania ofertowego rnozna je kierowac rnailern na adres: 
zp@grninababoszewo,pl i urzad@grninababoszewo.pl 
Osoba do kontaktu w sprawie ogloszenia: Zbigniew SUli11Ski tel. 23 6611091 w, 41, email. 
zpCiVgminababoszewo.pl, faks 236611071. 
14.2, Zapytanie ofertowe moze zostae zmienione przed uplywem terminu skladania ofert przewidzianym 
w zapytaniu ofertowym, Zamawiaj'ley przedluza termin skladania ofert 0 ezas niezb"dny do wprowadzenia zmian 
w ofertaeh, j ezeli jest to konieezne z uwagi na zakres wprowadzonyeh zmian. 
14.3, Trese pyta6 dotyez'leyeh zapytania ofertowego wraz z wyjasnieniami zarnawiaj'lcego publikowana b"dzie w 
bazie konkurencyjnosei. 

15. Ochrona danych osobowych. 
Zgodnie z art, 13 ust. I i 2 rozporz'ldzenia Parlamentu Europejskiego i Rady CUE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osob fizyeznyeh w zwi'lzku z przetwarzaniem danyeh osobowyeh i w sprawie 
swobodnego przeplywu takieh danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/wE (og6lne rozporz'ldzenie 0 ochronie 
danych) (Dz. Vrz, VE L 119 z 04.05.2016, str, I), dalej "RODO", informuj«, ze: 

administratorem Pani/Pana danyeh osobowyehjest Gmina Baboszewo 
inspektorem ochrony danyeh osobowych w /nazwa zamawiaj'lcego/ jest Pan Andrzej Rybus - Tolloczko, 

dzialaj'lcy na podstawie Vmowy Nr 117/2018 z dnia 07 czerwca 2018 r. zawartej z Gmin'l Baboszewo. 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b"d'l na podstawie art, 6 ust. I lit. c RODO w eelu zwi'lzanym z 

post@owaniem 0 udzie1enie zarn6wienia publicznego prowadzonym w trybie Wytycznych kwalifikowalnosci
zapytanie ofertowe w procedury na podstawie punktu 6.5.2; 



I Fundusze 
Europejskie 
Program Reglonainy 

(,.W)l.tzowsze. 
seree Polski 

Unia Europejska 
Europejski Fundus! Spoteczny 

odbiorcami danych osobowych Wykonawcy b"d![ osoby lub podmioty, ktorym udost«pniona zostanie 
dokumentacja post«powania w oparciu 0 13 i 14 ustawy z dnia 06 wrzesnia 200Ir 0 dost«pie do informacji 
publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) 

dane osobowe Wykonawcy b«d![ przechowywane, przez okres 2 lat od dnia zakol1czenia post«powania 0 

udzielenie zamowienia, ajezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas 
trwania umowy; 

obowi![zek podania przez Wykonawc« danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotycz![cych jest 
wymogiem zwi![zanym z udzialem w post«powaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego 0 wartosci ponizej 30 
000 euro bez ktorego nie moma udzieli6 zamowienia w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty.; 

w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie b"d![ podejmowane w sposob 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

Wykonawca posiada: 
• na podstawie art. 15 RODO prawo dost«pu do danych osobowych Pani/Pana dotycz![cych; 
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania PanilPana danych osobowych ; 
• na podstawie art. 18 RODO prawo z![dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

z zastrzezeniem przypadk6w, 0 ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz«du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna PanilPan, 
• przetwarzanie danych osobowych PanilPana dotycz![cych narusza przepisy RODO; 

nie przysluguje Wykonawcy: 
• w zwi![zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni«cia danych osobowych; 
• prawo do przenoszenia danych osobowych, 0 ktorym mowa wart. 20 RODO; 
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstaw![ 

prawn<tprzetwarzania PanilPana danych osobowychjest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

16. Warunki zaplaty: Rozliczenie finansowe z Wykonawc<tnastqpi na podstawie protokolu odbioru dostaw, 
w terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiaj![cego poprawnie sporz<tdzonej faktury. 

17. Zamawiaj~cy zastrzega sobie prawo do nniewatnienia post~powania bez podania przyczyn. 
18. Do oferty naieiy zal~czyc: 

1) Pelnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku skladania oferty przez pelnomocnika. 
2) Wypelniona kalkulacja cenowa sporz![dzona na podstawie szczegolowego opisu przedmiotu 

zamowienia dla cz«sci dla ktorej wykonawca sklada ofert«. 

W zal~czenin: 
1. formularz oferty -zal![cznik nr 1 
2. szczegolowy opis przedmiotu zamowienia - zal<tcznik nr 2 
3. wzor umowy - zal![cznik nr 3 
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Nazwa i adres Wykonawcy 

teIefon .................................. faks ....................... .. 
adres e-mail .......................................................... . 

Unia EUfopejska 
Europejski Fundusz Spoteclny 

Zaillcznil< Nr 1 - formuIarz oferty 

(miejscowosc i data) 

GMINA BABOSZEWO 
nl. Warszawska 9A 

09-130 Baboszewo 

OFERTA 
Nawi'lzuj,!c do zapytania ofertowego w posl<,powaniu 0 udzieIenie zam6Wlenia pubIicznego, kt6rego 

przedmiotem jest dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. "Nowoczesna edukacja w gminie 
Baboszewo" realizowanego w ramach RPO Wojew6dztwa Mazowieckiego wsp6ifinansowanego przez Uni~ 

Europejskq w ramach srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego", oferujemy wykonanie przedmiotu 
zam6wienia za wynagrodzenie ryczaltowe: 

CZ~SC 1 * - artykuly logopedyczue 

Cena netto ............................................................. zl 

(slownie: ................................................................ zl 

Podatek VAT ......................................................... zl 

Cena brutto ............................................................ zl 

(slownie: ............................................................... zl 

CZl(SC 2* - audiometr, sluchawki, oprogramowanie. 

Cena netto ............................................................. zl 

(slownie: ................................................................ zl 

Podatek VAT ......................................................... zl 

Cena brutto ............................................................ z! 

(slownie: ............................................................... zl 

*jd/i Wykonawca na danq cz~sc nie sklada oferty moze usunqc cz~§C lub nie wypelniac. 

1. Oswiadczam, ie zdobylem konieczne informacje niezb~dne do wlasciwego wykonania zamowienia. 
2. Oswiadczam, ii caly zaoferowany asortyment jest zgodny z normami europejskimi i krajowymi 
3. Oswiadczam, ie zobowhlzuj~ si~ w przypadIm wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy ua 

warunkach okresIonych przez Zamawiaj'lcego. 
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4. Oswiadczam, ze na zaoferowany asortyment udzielam gwarancji: 
- cz~sc 1 zamowienia 12 miesi~cy 
- czesc 2 zamowienia 24 miesi~ce. 

Unia Europejska 
Europejskj Fundusz Spoteczny 

5. Oswiadczam, ze nie mam zadnych powi~zaii kapitalowych ani osobowych z zamawiaj~cym. 
6. Jestem zarejestrowany w CEIDG pod nr ...................... .! KRS pod nr ........................ . 
7. Oswiadczam, ze przyjmuj~ warunki realizacji zamowienia okreslone w zapytaniu ofertowym. 
8. Oswiadczam, ze wybor zlozonej przeze mnie oferty b~dzie/nie b~dzie* prowadzic u Zamawiaj~cego do 

powstania obowi~zku podatkowego** w zakresie obejmuj~cym nast~puj~ce dostawy i/lub uslugi 

Wartosc (w kwocie netto) ww. uslug illub dostaw wynosi: ................................................... zl 
9. Klauznla w zakresie danych osobowych: 
10. Oswiadczam, :ie wypelnilem obowi~zki informacyjne przewidziane wart. 13 lub art. 14 ROD0 1

) wobec 
osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalem w celn ubiegania si~ 
o ndzielenie zamowienia publicznego w niniejszym post~powaniu 

11. Integraln~ cz~sc oferty stanowi" nast~puj~ce dokumenty: 

1) 
2) 

podpis osobyl os6b uprawnionej Iych 
do reprezentowania Wykonawcy 

**W przypadku gdy wyb6r oferty prowadzi u Zamawiaj'lcego do obowictzku podatkowego, naldy wskazac nazw(( towaru lub uslugi oraz 
wskazac ich wartosc bez kwoty podatku V AT. 

Dotyczy Wykonawc6w, kt6rych oferty bttcJ<tgenerowac obowiqzek doliczenia wartosci podatku VAT do wartosci nctto oferty, tj. w 
przypadku: 
a) WC'Wtlcttrzwsp61notowego nabycia towar6w, 
b) mechanizmow ocJwroconego obci"lzenia, 0 kt6rym mowa wart. 17 liSt. 1 pkt 7 ustawy 0 podatku od towar6w i usiug, 
c) importu usiug lub importu towarow, z ktorymi wiQze silt obowiqzek doliczenia przez ZamawiajQcego przy por6wnywaniu cen 
ofertowych podatku V AT 

1) rozporzQdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w 
zwiQzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepiywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogolne rozporzQdzenie 0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20 16, str. 1). 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych nii bezposrednio jego dotyczQcych lub zachodzi wyhtczenie 
stosowania obowiqzku infonnacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 liSt. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie sklada 
(usuni((cie tresci oswiadczenia np. przezjego wylaeslenie). 



Ip 

Zatij:eznik nr 2 do zapytania 

ez€;sc 1 I Fundusze 
Europejskie 
Progr<lm RegioflaL'1y 

(l')c..zowsze. 
serce Po~sk~ 

Unia Europejska I---;-:-~-~~l 
Europej5ki Mmdusz Spotecmy • ~ ~ •• 

¥",":,','-" 

, " ""',, - , ':,', "":,'" , ,:,", -''-',':'' ".','" ,,:_,', ':-.::",', ,'-: ,,',':' ',' .-", " .-"" 
Dostawa pomoey dydaktyeznyeh wTaroaeh'projektu pn. "Nowoezesna edUkaGja:";':j:mf~je'Bab,os,z~wo",'~eali~o:~ar)ego w_;amae~:.~p:o;,'1~i.ew,6d:zt_\oYa'.MaZ_OWjeCkiego. wsp6Jfinansow~1I,ego'przez'Unili! Eur9pejskij: w ramaeh srodk6w 

, , E~ropejs,ki,e,g.:l:'~Llr'lduszu-5poJer::zt:leg'6'." 

wartosc cena cena wartose 
og6fem nazwa Tlose szczegolowy opis miejsce dostawy Model/Producent- kod producenta jednostkowa jednostkowa og6fem 
brutto w netto brutto netto w PLN 

PCN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Akustyezna sluehawka 4 
Szkola Podstawowa w Sarbiewie 
Sarbiewo 17 

1 wykonana z tworzywa sztucznego, dtugosc 17 em 09-130 Baboszewo 

Dmuehajka drewniana 
Dmuehajka wykonana z drewna bukowego 0 sredniey 6 cm i Szkoia Podstawowa w Sarbiewie 

4 
wysokosei 5 em, 2 piteezki styropianowe 0 sredniey 25 mm oraz 1 Sarbiewo 17 

2 stomka. 09-130 Bahoszewo 
Zestaw zawiera: 

Dmuehnij pitkli-
- plansza 45x32 em 

magnetyezny lahirynt 1 
- elementy magnetyezne - 20 srt (kijek dtugosei 10 em) 

Jogopedyczny 
- magnetyczne p6tkule - 2 szt Szkota Podstawowa w Sarbiewie 
- 3 piteezki - plastikowa, metalowa, drewniana Sarbiewo 17 

3 - stomki -100 szt 09-130 Bahoszewo 

Naktadki na palce 
100 

Szkota Podstawowa w Sarbiewie 

- sterylne Sarbiewo 17 

4 W zestawie 100 sztuk naktadek w sterylnym opakowaniu 09-130 Bahoszewo 

Stomki logopedyczne 1 
Szko/a Podstawowa w Sarhiew"le 

Sarbiewo 17 

5 w zestawie 8 plastikowych stomek 09-130 Baboszewo 
WZESTAW1E: 
1. szpatutka PROBE: do masazu aktywizujqcego, dwustronna-

Wibrator logopedyezny z 
1 

wypustkj 1,5 mm i paskowanie; do masaiujlizyka, milisnia 

topatkami okrliinego; Szkota Podstawowa w Sarhiewie 

2. szpatutka PREEFER: do masaiu zewnlitrznego i masazujlizyka, Sar;)iewo 17 

6 paskowanie podtuzne, do cwiczenia protruzji warg; 09-130 Baboszewo 

logopedia, Articula Zawiera: 36 kart ewiczeniowyeh wraz z instrukcjq post~powania, Szbta Podstawowa w Sarbiewie 

-program cwiezen 
1 

otwierany segregator (wymiar po otwareiu 60 x 22 em, po zamkniliciu Sar;)iewo 17 

7 18 x 22 em), wbudowane lusterko 09-130 Baboszewo 



Zestaw Zawiera 7 zeszyt6w. 
- (wiczenia artykulacyjne. Zeszyt 1. Szereg szumiqcy 
- (wkzenia artykulacyjne. Zeszyt 2. Szereg syCZqcy 

- (wiczenia artykulacyjne. Zeszyt 3. Szereg ciszqcy 

(wiczenia artykulacyjne 1 
- (wiczenia artykulacyjne. Zeszyt 4. R6inicowanie trzech szereg6w 
- (wiczenia artykulacyjne. Zeszyt 5. Gtoski diwiEiczne 
- (wiczenia artykulacyjne. Zeszyt 6. Gtoski K, G 

- CWiczenia artykulacyjne. Zeszyt 7. Gtoska L 

- (wiczenia artykulacyjne. Zeszyt 8. Gtoska R 5zkota Podstawowa w Sarbiewie 
- (wiczenia artykulacyjne. Zeszyt 9. Gtoski W, F Sarbiewo 17 

8 - (wiczenia artykulacyjne. Zeszyt 10. Gtoska D, T, 09-130 Baboszewo 

Ortograffiti ad dysgrafii do 
13 

5zkota Podstawowa w Sarbiewie 
kaligrafii cwiczenia Sarbiewo 17 

9 Zeszyt cwiczen, mi~kka oktadka 09-130 Baboszewo 

Ortograffiti. Czytam, 
13 

Szkota Podstawowa w Sarbiewie 
rozumiem, pisz~ Sarbiewo 17 

10 Zeszyt cWiczen, mi~kka oktadka 09-130 Baboszewo 

Szkofa Podstawowa w Sarbiewie 
alfabet sensoryczny 6 Sarbiewo 17 

11 W zestawie 45 kart, na ktorych umieszczono mate i wielkie litery 09-130 Baboszewo 

RAZEM 0 
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cena cena wartosc wartosc 
nazwa ilosc szczegolowy opls oferowanego audiometru Model/Producent- kod producenta jednostkowa jednostkowa ogotem ogotem 

Ip 
netto brutto netto w PLN brutto w PLN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sprz~t do prowadzenia zaj~t metadq 

Johansena. Audiometr skriningowy dO' 

badania stuchu dzieci i darastych, 

stuchawki z ostonami 

przeciwhatasawymi , zintegrowany 

przycisk odpawiedzi pacjenta, tarba 

dO' tatwego przenaszenia, zasUanie 

sieciowe, apragramO'wanie w j~zyku 

polskim, instrukcja obstugi w j~zyku 

palskim, certyfikat kalibracji, 

gwarancja 2 lata. Specyfikacja: 

badanie ucha lewego, prawega lub 1 

obuusznie. Wyznaczenie progu MCl, 

UCL Tan staty, mO'dulawany lub 

pulsacyjny. Zakres cz~statliwO'sci od 

125 Hz (Jub niiszej) do 8000 Hz. 

Zakres diwit;ku od 10 dB dO' 110 db w 

5 dB skakach. Automatyczny test 20 

db. Krzywa Tamatisa. Manualne 

wyznaczenie prag6w stuchowych. 

Uwaga - O'kresJone przez 

Zamawiajqcega parametry 

audiametru Sq mini maine. 

Zamawiajqcy dapuszcza audiametry a 

1 lepszych parametrach. 

0 
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Umowa nr ................. .. 

zawarta w dniu ............... w Baboszewie , pomi((dzy: 

Unia Europejska 
Europejski f"undusz Spoteclny 

Zalqcznik nr 3 - wzor umowy 

Gmin<lBaboszewo ................................................ reprezentowan<lprzez: 

Przy kontrasygnacie skarbnika Gminy - .......................................... . 
zwanym w tresci umowy Zamawiaj<lcytn, a: 
.................................. z siedzib<l w ........................ , ul. ............................. NIP ........................ . 
REGON ............................ . 
reprezentowanym przez: 

zwanym w tresci umowy Wykonawc<l. 
§ 1 

Podstawa umowy 
I. Umowa niniejsza zostala zawarta w rezultacie post((powania zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy 

Prawo zam6wien publicznych - "ustawy PZP" (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z p6zn. zm. ) oraz 
Wytycznymi w zakresie kwalifikowalnosci wydatk6w w ramachEuropejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz FLmduszu Sp6jnosci na 
lata 2014 - 2020 - "wytycznych ws kwalifikowalnosci wydatk6w". 

2. Zaknp pomocy dydaktycznych z niniejszej umowy wsp6lfinansowany jest ze srodk6w Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego w zwi<lzku z realizac.i<l 
projektu: Nowoczesna edukacja w gminie Baboszewo. 

§2 
Przedmiot umowy, term in dostawy i cena 

1. Wykonawca zobowi'lZuje si(( do dostarczenia przedmiotu dostawy- pomocy dydaktycznych , 
zwanego dalej "towarem", zgodnie z ofert<l z dnia ... w terminie 30 dni od dnia podpisania 
umowy, dla cZ((Sci nr .............. pod nazW<l: .......................................... . 

2. Wykonawca udziela gwarancji i r((kojmi na zakupiony towar ....................... m-cy/lat 
(da cz?sci 1 - min. 12 miesi?cy. dla cz?sci 2 - min. 24 miesiqce) 

3. Wraz z towarem wykonawca przekaze zamawiaj<lcemu wszelkie dokumenty gwarancyjne, 
instrukcje obslugi w j((zyku polskim i inne zwi<lzane z towarem( tam gdzie to dotyczy) 

4. Towar okreslony w ust. 1 dostarczony zostanie transportem Wykonawcy i na jego koszt na 
adres: 

5. Cena brutto za zadanie wynosi: ...................... (slownie: ......................... ). Cena zawiera 
wszystkie koszty zwi<lzane z wykonaniem zam6wienia oraz warunkarni stawianymi przez 
Zamawiaj<lcego, w tytn podatek od towar6w i ushJg, podatek akcyzowy, koszt zaladunku, 
rozlad,mku oraz opusty, rabaty, koszty transportu do bezposredniego uzytkownika, 
opakowania. 

6. Zamawiaj<lcy zastrzega sobie prawo do wgl<ldu do dokument6w Wykonawcy zwi<lzanych z 
realizowanytn Projektem, w tym dokument6w finansowych. 

Projekt jest wsp6!finansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Spo/ecznego 
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§3 

Odbi6r towaru 

Unia Europejska 
EUfopejski Fundusl Spofeczny 

1. Ilosciowego i technicznego odbiom towam dokona upowazniony przedstawiciel 
Zamawiaj'tcego przy udziale Plac6wki. 

2. Odbi6r towam zostanie potwierdzony protokolem, podpisanym przez przedstawicieli kazdej 
ze stron. 

3. Osoby odpowiedzialne za odbi6r tOWan! oraz podpisywanie protokol6w odbiom: po stronie 
Zamawiaj'tcego - ........................... , po stronie Wykonawcy - .............................. . 

§4 

Postanowienia finansowe i handlowe 
1. Zamawiaj'tcy ureguluje naleznose za wykonanie przedmiotu zam6wienia w formie przelewu 

na rachunek wskazany na fakturze wystawionej na podstawie protokolu odbiom 
potwierdzaj'tcego zgodnose dostawy z wymaganiami okreslonymi niniejsz't umow't w 
terminie 14 dni od daty prawidlowo wystawionej faktury przez Zamawiaj'tcego, z 
ustawawymi odsetkami w razie uchybienia tenninu platnosci. 

2. Zamawiaj'tcy oswiadcza, ze jest platnikiem podatku od towar6w i uslug i posiada NIP: . 
3. Wykonawca oswiadcza, ze jest platnikiem podatku ad tawar6w i uslug i posiada NIP: 

§5 
Odst,!pienie od umowy 

1. Zamawiaj'tcy moze odstijpie od umawy w nast«puj'tcych przypadkach: 
1.1 jezeli Wykonawca nie podj'tl wykonania obowi'tzk6w wynikaj'tcych z niniejszej umowy lub 

przerwal ich wykonanie z przyczyn lez'tcych po stronie Wykonawcy, w okresie dluzszym 
niz 45 dni; 

1.2 w razie wystijpienia istotnej zmiany okolicznosci powoduj'tcej, ze wykananie umowy nie 
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziee w chwili zawarcia 
umowy; 

1.3 w razie nieotrzymania przez Zamawiaj'tcego srodk6w budzetowych od wlasciwego 
dysponenta, koniecznych do realizacji niniejszej umowy. 

2. Odstijpienie od umowy wymaga formy pisemnej i winno bye dokonane w terminie 14 dni od 
powzi«cia infarmacji 0 okolicznosciach stanawi'tcych podstaw~ do odstijpienia. 

§6 
Karyumowne 

1. W przypadku niewykonania lub nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca 
zaplaci Zamawiaj'tcemu kary llmowne: 

1.1. w wysokosci 20% wartosci przedmiotu umowy okreslonej w § 2 ust. 5, gdy Zamawiaj'tcy 
odstijpi od Ul110wy z powodu okolicznosci za kt6re odpowiada Wykonawca, 
1.2. w wysokosci 0,2% wartosci przedmiotll umowy okreslonej w § 2 ust. 5, nie dostarczonego w 
tenninie za kazdy dzien zwloki, 

Projekt jest wsp61finansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Spolecznego 
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1.3. za op6Znienie w usuni"ciu wad stwierdzonych przy odbiorze i okresie gwarancji - 2% wartosci 

umownej towaru dostarczonego z wadami za kazdy dzieri. zwloki, jednak nie wi"cej niz 20% 
wartosci towan! dostarczonego z wad!l. 
2. Zamawiaj!lcy zaplaci Wykonawcy kary umowne: 
2.1. w wysokoSci 20% wartosci przedmiotu umowy okreslonej w § 2 ust. 5, gdy Wykonawca 

odst!lPi od umowy z powodu okolicznosci za ktore odpowiada Zamawiaj!lcy, 
3.Zamawiajacy moze dochodzic na zasadach og61nych odszkodowari. przewyzszaj!lcych kary 
umowne. 
4. Zamawiaj!lcy zastrzega mozliwosc potr!lcenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy. 

§7 
Zmiana umowy 

I. Zawarta umowa moze zostac zmienia w zakresie okreslonym w ust. 2. za obopolnym 

porozumieniem stron na uprzedni pisemny wniosek jednej z nich. 
2. Dopuszczalne s!lnast"puj!lce przypadki i wanmki zmiany umowy: 
2.1. zmniejszenie zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie 
lezy w interesie Zamawiaj!lcego w granicach uzasadnionego interesu Zamawiaj!lcego, 
2.2. zmiany wysokosci wynagrodzenia umownego w zwiljZku z okolicznosciami wymienionymi w 

pkt 2.1. w zakresie nie powoduj!lcym zwi"kszenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w 
niniejszej umowie, 
2.3. zl11iany wysokosci wynagrodzenia w zwi'1;lku ze zl11ian!l wysokosci podatku VAT w przypadku 
zl11iany przepisow ( tylko w przypadku zmniejszenia), 
2.4. zl11iany terminu realizacji przedmiotu zal11owienia, w przypadku: 
2.4.1. gdy wykonanie zal110wienia w okreslonym pierwotnie terminie me lezy w interesie 

Zamawiaj!lcego w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiaj!lcego w tym rowniez skrocenie 
terminu realizacji umowy, ktore l110zliwe jest po wczesniejszych uzgodnieniach i za zgod!l obu 
Stron umowy, 
2.4.2. z powodu dzialania sily wyzszej, uniel11ozliwiaj!lcej wykonanie dostawy w okreslonym 

pierwotnie terminie 0 czas dzialania sily wyzszej oraz potrzebny do usuni"cia skutkow tego 
dzialania, 

2.5. Mozliwos6 zl11iany dostawy sprz"tu na sprz"t 0 lepszych paral11etrach w ral11ach utrzymanej 
ceny w przypadku gdy: 

2.5.1. sprz"ty obj"ty zal110wieniem zostal wycofany z produkcji i zast!lPiony innym 0 parametrach 
nie nizszych niz wymagany przez Zamawiaj!lcego. 

3. Zl11iany Ul110wy wymagaj!lpisel11nej fonny w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod 
rygorel11 niewaznosci. 

Projekt jest wsp61finansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Spo/ecznego 
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1. Wykonawca nie moze przeniesc wierzytelnosci wynikaj!tcej z niniejszej umowy na rzecz 
osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiaj!tcego. 

2. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiaj!tcego powierzyc realizacji umowy innemu 
Wykonawcy. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagaj!t zachowania formy pisemnej - w formie aneksu - pod 
rygorem ich niewaznosci. 

4. W sprawach nie uregulowanych lUllow!tmaj!tzastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
5. Spory wynikle na tIe niniejszej umowy rozpatrywane bt(d!tprzez wlaSciwy rzeczowo s!td dla 

Zamawiaj!tcego. 
6. Wykonawca deklaruje gotowosc do poddania sit( w kazdej chwili audytowi ze strony 

Zamawiaj!tcego oraz kontrolom przez uprawnione podmioty krajowe i europejskie. 
7. Umowa niniejsza zostala sporz!tdzona w dw6ch jednobrzmi!tcych egzemplarzach, jeden 

otrzymuje Wykonawca. 

Wykonawca: Zamawiajl!cy: 

Projekt jest wsp61finansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Spolecznego 


