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ZAPROSZENIE DO ZLOZEN I A OFERTY CENOWEJ 
w post~powaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego 0 wartosci szacunkowej pOlliiej 30 000 euro 
na dostaw~ srodkow czystosci dla Urz~du Gminy w Baboszewic i jednostek obslugiwanych 
(zamieszczoll e 11(1 slrollie illterlletowej i IUI/ablicy ogloszeli tv siedzibie Zal1lf1wiajqcego) 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 styczni a 2004 r. Prawo zamowieli pu bli cznyc h 
CLj . Dz. U. z 20 I 8, poz. 1986 ) Zamaw i aj~cy-U rz~d Gminy w Baboszewie, u/. Warszawska 9A, 09- I 30 
Baboszewo zaprasza Wyko nawc~ do zlozenia ofel1Y cenowej w ww. post~powan i u . 

l. Opis przedmiotu zamowienia: 

I. Przedmiotem zamowienia j est dostawa srodkow czystosc i do siedziby Zamawiaj~cego i siedzib 
jednostek obsillg iwanych przez Zamawiaj~cego zgodnie z Wykaza mi rzeczowo-iloSc iowymi ( 
Za!~czniki Nr I A- I G). 

2. Za!~czniki Nr I A-I G przcdstawiajq szczeg610wy op is potrzeb Za mawiaj qcego i j ednostek 
obs!ugiwanych dotycz~cy srod kow czystosc i, zaw ieraj q rodzaj materialow oraz ich szac unkowe 
ilosc i w okresie obj~tym zamowieniem. 

3. Dostawa przedmiotu zamowielli a bydzie reali zowana sukcesywnie co najmniej I raz w miesi(Jc lI W 
miar~ pojawiaj ~cego si~ zapotrzebowania Zamaw iaj ~cego ijednostek obsillg iwanych , bez wzg l~d u 
na wa rtosc dostawy. Dostawa nas t~ pi w terminie 4 dni roboczych od zlozeni a przez Zamawiaj~cego 

lub jednostki obslugiwane zamowienia w formi e pi semnej , e lektroni cznej lub faksem, transportem 
Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko do siedziby odpowiednio Zamawi aj~cego lu b j ednostek 
obslugiwanych. Zamawiaj~cy zastrzega sobie mozli wosc rea l izacj i dostawy w terminie krotszym 
niz okreslono powyzej w uzasad nionych przypadkach w uzgodnieniu z Wykonawc~. 

4. Dostawy b~dq realizowane partiami w ilosc iac h wskazanych w kazdorazowym zamowieniu 
Zamawiajqcego lub j ednostek obslugiwanych. Do kazclej clostawy Wykonawca zobowiqzany 
b~dz ie dostarczyc zestaw ieni e ilosciowe, na kt6rym Za mawiajqcy lub kierownik jeclnostki 
obs!ugiwanej i Wykonawca potw ie rdz~ podpi sem odbior srodkow. W przypadku rozbieznoSci 
ilosc iowych Strony potwierdzq faktycznie dostarczonq ilosc. 

5 . Zamawiajqcy i j ednostki obslugiwane mogq dowolnie zmniej szyc ilosc zamawia nych srodk6w 
czystosc i okreS lonych szacunkowo w Wykazac h rzeczowo-ilosc iowych ( Za lqczniki Nr I A-I G) 
oraz zlozonej ofercie, w za leznosc i od potrzeb. Z tego tytulu Wykonawcy nie przys lugujq zaclne 
roszczenia fin ansowe iub prawne. 

6. Zam awiajqcy i jednostki obslugiwan e mogq zw il'kszyc il osc zamowionyc h sroclkow czystosc i w 
zaleznosc i od potrzeb w!asnyc h do limitu posiadanych srocl kow fi nansowych. 

7. Zamaw iajqcy ijednostki obslugiwa ne zastrzegaj ~ sobi e prawo do za kupu innych srodkow czystoSci 
nie wymienionych w Wykazac h po cenach wynikajqcych z ogo lni e clost, pnego cennika 
Wykonawcy na dzieli zlozenia za11l owieni a przez Za11lawiaj~cego lub jednostki obslugiwa ne do 
limitu posiaclanych srodkow fin ansowyc h. 

8. Za11l awiajqcy wY11laga by dostarczane srodki czystosc i byly fabryczni e nowe, wolne od wad 
techni cznych i prawnyc h, dopuszczone do obrotu oraz dobrej j akosc i. 



9. Zamawiaj~cy informllje, ze dopll szcza skladanie ofert na srodki czystosc i jakosc iowo 
rownowaznych, speln iaj~cych rownowazne parametry w stosll nkll do srodkow podanych 
przyk1adowo. Przez materi al r6wIlowazny Zamawiaj,!cy rozumie material 0 paramelrach i 
wlasc iwosc iach nie gorszych ni l. materialy podane przykladowo. 

10. Wykonawca jest zobowi'lzany do odpowiedniego opakowania i zabezpieczenia dostawy 
przedmiotu zam6wien ia od miejsca zaladunku do miejsca przeznaczenia. 

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

I) rozpocz,cie- od dnia zawarcia lImowy, za leznie od potrzeb Zamawiaj~cego 
2) zakOliczenie- do 3 1.1 2.20 19 r. z zastrzezeni em, ze w przypadkll wczeSniej szcgo wykorzystan ia 

li mitu srodkow finansowych okreStonyc h w § 5 liSt. I lImowy, lImowa wygasa w term ini e 
wczesniej szego wykorzystania srodkow finan sowych. 

I. Wykonawca zobowi~zllje si, dostarczac przedmi ot zamowiellia w dn iach od poniedzia lk ll do 
pi~tkll w godz.8.00-15 .00 odpowiednio do siedzib Zamawiaj~cego Ill b jednostek obsillg iwanych: 
I. Urz<;dll G miny w Baboszew ie 

li t. Warszawska 9 A 
09-130 Baboszewo, I pi<;tro, pok. 4 
2. Szkoly Podstawowej w Baboszewie 
lit. J .A. Brodeckich 6 
09- 130 Baboszewo, 
3. Przedszkola w Baboszewie 
lit. J .A. Brodeckich 6 
09- 130 Baboszewo, 
4. Szkoly Podstawowej w Mystkow ie 
Mystkowo 52 
09-1 30 Baboszewo 
5. Szkoly Podstawowej w Sarbiewie 
Sarbiewo 17 
09-130 Baboszcwo 
6. Szkola Podstawowa im . Jana Brodec kiego w Po lesiu 
Po les ie 9 
09-130 Baboszewo 
7. G minnej Bibliotek i Publicznej 
ut. Warszawska 9A 
09-130 Baboszewo 

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najn izsza cena. 
I. Ceny o fe .ty Wykonawca wpi suj e na formula rzu oferty (Zalqczn ik Nr I do Za proszc ni a) . W ce lu 
obliczenia ceny ofe.ty Wykonawca zobow i ~za ny jest wypelnic wszystkie wymagane pozycj e w 
Wykazach rzeczowo- ilosc iowych - Zal~czniki Nr 1 A-I G 
2. Wykonawca zobow i ~zany jest do podania w Wykazach rzeczowo- ilosc iowyc h (ZalqC=l1iki IA -IC) 
cen j ednostkowych bruno o raz wartosci brutto (tj. ilosc pomnoZona przez ceny j ed nostkowq bl'lltlo). 
Podane ceny l1lu szq zawierac wszystkie ewentua lne upusty oraz koszty, w tym podatek VAT w 
obowi~ZlIjqcej wysokoSc i, jakie po niesie Wykollawca w zwiF ku z real izacj q zamowien. a w 
szczegolnosc i transport do siedziby Zamawiaj ~cego i jedn ostek obsi llgiwa nych. 

II, Miejsce i te.'min zlozenia ofel'ty: 

I. formu larz oferty cenowej (Za lqczni k Nr I wraz z Wykazami rzeczowo- il osc iowYl1li- Za lqczlliki 
A- IG) 



2. aktua lny odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ew idencji i in fo nnacj i 0 dzialal nosc i 
gospodarczej , wystawiony nie wczesniej ni z 6 mies i<;cy przed uplywem terminu skladani a ofelt ( 
oryg inallub kopia posw iadczona za zgodnose z orygi nalem), 
3. pelnomocnictwo, jezeli zosta lo udzielone 
na lezy zlozye w siedzibie Zamawiaj~cego: U rz~d Gminy w Baboszewie, ul. Warszawska 9A, 
09 - 130 Baboszcwo, pokoj Nr 4, 1 pi~tro, w terminie do dnia 20.12.2018 r. , do godziny 11"" w 
kopercie zaadresowanej do Zamawiaj~cego z nap isem: "Oferta (znak spmwy: OAiZI'. 271.2.31.2018) 
w post<;powaniu 0 udzielenie zamowienia publieZllego 0 wartosei szaeu nkowej poniicj 30 000 cum 
na dostaw<; smdkow ezystosci dla Urz<;du Gmi ny w Baboszewie i jednostek obslugiwanyeh" 
V. Informacje uzupelniaj~ee : 

I. Jezeli jako najkorzystni ej sza wybrana zostanie oferta Wykonawcow wspo lni e u biegaj~cych si<; 0 

udzie lenie za m6wienia, Zamawiaj~cy przed pod pi saniem umowy w sprawie za mowiellia 
publicznego zaz~da umowy reguluj~cej wspolpracl' tyc h Wykonawcow. 

2. Wszelkich informacji oraz wyjasniel] zwi~zanych z przedmiotem za mowien ia udziela: Agata 
Janicka w Referacie Ogo lno-Administracyjnym i Zamowiel] Pub licznyc h - te l 23 662 109 1 
wew. 14. 

3. Tennin zwiCJzania ofertq - 30 dni 

ZAMAWIAJJ\CY 

Zalqczniki: 
1. Formularz oferty cenowej- Za l(!cznik nr 
2. Wykazy rzeczowo-ilosciowe -Zal~czn i ki I A, I B, I C, I D, I E, I F, 1 G 
3. Wz6r ul110wy - Za l'!czn-i k nr 2 

Sporz~dzila: Agata Janicka 


