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ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY CENOW EJ
'" post~powaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego 0 wartosci szacunkowej ponizej 30 000 eum
na dostaw~ materialow biurowyc h i papicrniczych (cz~sc T) oraz materialow eksploatacyjnych do
drukarek, kscrokopiarek, urZ'ldZCll wielofunkcyjnyc h (cz~sc II) dla U rz~du Gminy w Baboszcwie
i jed nostck obslugiwanych
(ZfIJllieszczone lUI strollie interlle/owe) i IUllablicy ogloszeli JV siedzihie Zwu(lwiajqcego)

Na podstawie art. 4 pkt 8 tlstawy z d nia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamow iel1 ptlbli cznych
(t j . Oz. U. z 2018, poz. 1986) Zamaw iaj 'lcy-Urz,!d Gmi ny w Baboszewie, ti l. Wa rszawska 9A, 09-130
Baboszewo za prasza Wy ko nawc<; do zlozenia oferty cenowej w ww. post<; powa niu .

I.

Opis przedmiotu zamowicnia:

II.

Cz~sc I:

1.

Przed miotem za mowlen ia jest dostawa materi alow biurowych i papierniczyc h d o s iedziby

Zama wiaj'lcego i siedzib j ed nostck obs tu g iwa nyc h przez
rzeczowo- il osc iowymi ( Z a1'lczniki N r I A-I I).
2,

3.

.'
4.

5.

6.
7.

Zall1 aw i aj ~cego

zgod nie z Wy ka73 mi

Za1'lczniki N r I A-II przedstawiaj 'l szczegolowy opi s potrzeb Za mawiaj,!cego i jednoste k
obslugiwan yc h dotycz,!cy mate rialow biuro wych i papie rni czych, zawieraj'l rod zaj mater ial ow o raz
ich szacunkowe ilosc i w o kres ie obj<;ty m za mowien iem .
Dostawa p rzed mi otu z3 mowien ia bcrdz ie rea li zowa na sukcesywnie co naj mn iej 1 raz w l11i esi~c ll w
mi arl' pojaw iajqcego s i<; zapo trze bowa ni a Zama wiaj'lcego i j ednostek obs lug iwa nyc h, bez wzg lydu
na wa n o se dostawy. Dostaw a nast'lpi w term inie 4 dni roboczych od z lozen ia przez Z amaw iaj,!cego
lub jednostki obslugi wa ne za m6wieni a w fo rmie pi se mn ej , e lekt ro nicz nej lub fak sem, transpo rtem
Wy ko nawcy, na j ego koszt i ryzyko do s iedz iby odpowiedni o Zamaw iaj'lcego lub j ed nostek
o bslugiwanyc h. Z amawiajqcy zastrzega so bi e mozli wose rea lizacji dostawy w te rmi n ie kr6tszym
niz o kreSi o no powyzej w llzasad ni onych przypadkac h w uzgodni en iu z Wy ko nawcq.
Dostawy bl'd'l reali zowa ne paltiam i w ilosciac h wskazanyc h w kazdo razowym za mowien iu
Zamaw iaj,!cego lub j ed no ste k o bs lug iwa nyc h. Do ka zdej d os tawy Wy kona wca zo bowi'!za ny
bl'dz ie dostarczye zestawie ni e ilo sc iowe, na kt6 ry m Za ma w iajqcy lu b ki erownik jednostki
obslugi wa nej i Wykon awca potw ie rd z'l podpisem od bi 6 r material6w. W przypadku roz bi eznosc i
ilosciowych Strony potw ierdzq faktycznie dosta rczon'l ilose,
Za ma wiaj'lcy i jednostki obslug iwane mogq do wol nie zm ni ej szye ilose za 111aw ianyc h 111ateria l6w
billrowyc h i pa pierniczych ok reSio nych szac unk owo w Wy ka zach rzeczowo-i losc iowyc h (
Za l'lczniki N r I A-II) o raz z lozonej ofercie, w za leznosc i od potrze b. Z tego tyt ulu Wy konawcy
nie przysluguj 'l zadne roszczenia fin a nsowe lub prawne.
Za111awiaj'lcy i j ednostki o bs lug iwa ne mog,! zw il'kszye ilose za111ow io nyc h 111ateri a l6w bi urowych
i papierniczyc h w za leznosci o d potrze b w las nyc h do li 111itu posiada nyc h srodkow fi na nsowyc h.
Za111aw iajqcy i jednostki obsillg iwa ne zastrzegaj'! so bi e p ra wo do za kupu innyc h 111 ateria l6w
biurowych i papierniczyc h ni e wym ien io nyc h w Wyka zac h po cenac h wyn ikaj qcyc h z ogo lnie
dos tl'pnego cennika Wyko na wcy na d z ieli zlozenia za1116wie nia przez Za 111aw iaj,!cego lu b j ed nostki
o bs lug iwa ne do li111itll posiad a nyc h srod kow fi nansowych.

8.

Zamawiajqcy wymaga by dostarczane materia ly biurowe i papienllcze byly fabrycznie nowe,
wo ln e od wad technicznyc h i prawnych, dopuszczonc do obrotu oraz dobrej jakoSci.
9. Zamaw iajqcy informuje, ze dopu szcza skladanie ofelt na materialy biurowe i paplcrnl cze
jakosc iowo rownowaznych, spelniajqcych raw nowazne parametry w stosunku do materialow
podanych przykladowo. Przez material rownowazny Za mawiajqcy rozu mie material 0 paramet rach
i wlasciwosc iach nie gorszyc h ni z material)' podane przykladowo.
10. Wykonawca jest zobowi<)zany do odpowiedniego opakowania i zabez pieczenia dostawy
przedm iotu zamowienia od l11iej sca zalad unku do l11iejsca przeznaczenia.
cz~sc

II:

1. Przedl11iotem zamowienia jest dostawa l11aterialow eksploatacyj nyc h do drukarek,
kserokopiarek, urz<)dzen w ie lofunkcyj nyc h wraz z odbiorel11 z uzytyc h to ne row i tuszy,
do siedziby Zamawiaj<)cego i s iedzib jednostek obslugiwanych przez Zal11 awiaj<)cego
zgodnie z Wykazami rzeczowo-i losciowym i ( Zal'lczniki Nr 2 A-2 1).
2. Zal'lczniki Nr 2A-21 przedstawiaj<) szczegolowy opis potrzeb Zamawiaj 'lcego i
jednostek obslugiwanych dotyczqcy mate ri alow eksploatacyjnych do drukarek,
kserokopiarek, urz<)dzel\ w ielofunkcyj nych , zawieraj <) rodzaj materialow oraz ich
szacunkowe ilosci w okresie objytym zamowieniem.
3. Dostawa przedmiotu zamowienia bl'dzie realizowana sukcesywn ie co najmniej I raz w mies iqcu
w miary pojawiaj qcego s iy zapotrzebowania Zamawiaj qcego i jednostek obslugi wanyc h, bez
wzglyd u na wartosc dostawy. Dostawa nastqpi w terminie 4 dn i roboczych od zlozeni a przez
Zamawiajqcego lub jednostki obsl ugiwane zamawienia w fonnie pi semnej , elcktronicznej lub
faksem, transpoltem Wyko nawcy, na jego koszt i ryzyko do s iedziby odpowiednio
Za mawiajqcego lub jednostek obshlgiwanych. Zamawiajqcy zastrzega sobie mozli wosc
realizacji dostawy w terminie kratszym ni z okreslono powyzej w uzasadnionych przypadkach
w uzgodnieniu z Wykonawcq.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Dostawy bctd'} realizQwalle paniam i w i10sc iach wskazanych w kaz<.!orazuwYIJI zallll-'wiell iu

Zamawiajqcego lub jednostek obslugiwanych. Do kazdej dostawy Wykonawca zobow iqzany
bydzie dostarezyc zestaw ieni e ilose iowe, na ktorYIll Zamawiajqey lub kierownik jednost ki
obs lu giwanej i Wykonawca potwierdzq podpi selll odbior materialaw. W przypadku
rozbieznosci ilose iowyeh Strony potwierdzq faktye zni e dostarezonq il osc.
Zamawiajqey i jednostki obsl ugiwane mogq dowo lnie zmniejszyc ilosc zamaw ianyc h
materialow eksp loatacyj nye h do drukarek, kserokopiarek, urzqdzeli w ielofunkeyj nyc h
okreslonych szacunkowo w Wykazach rzeczowo- ilosc iowyc h ( Za lqczniki Nr 2A-2 1 ) oraz
zlozonej oferc ie, w za leznosci od potrzeb. Z tego tyt ulu Wykona wcy ni e przysl ugujq zadne
roszczen ia finansowe lub prawne.
Zamaw iaj qcy i jednostki obsl ugiwane mogq zwiykszyc il osc za mawionych mate ri a law
eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urzqdzeli wielofunkcyj nyc h w za leznosc i od
potrzeb wlas nych do limitu posiadanych srodkow finan sowych.
Za mawiajqcy i jednostki obslugiwane zastrzegajq sobie prawo do zak upu innych mate ria low
eksp loatacyj nyc h do drukarek, kserokopiarek, urzqdzeli wielofu nkcyj nyc h ni e wymienionyc h
w Wykazach po cenach wy nikajqcych z ogo lnie dostyp nego cennika Wyko nawcy na dz iel]
zlozen ia zamowienia przez Zamawiajqcego lub jednostki obslugiwane do limitu pos iadanyc h
srod kow finansowych.
Zam awiaj <)cy wymaga, aby Wykonawca przewidzial w ofercie wy mog odbioru i
utyli zacji to nerow i tuszy, zgodnie z ustawq z dnia 14.12.20121'. 0 odpadach (Dz. U. z
2018r. Poz. 992 ze zm .) lub recyk ling na swoj koszt i potrzeby - wszelkich z uzytych
tonerow, tuszy, fo lii itp . l11ateria low do druka rek, kserokopiarek i faksow uznawanyc h
j ako niebezpieczne.
W przypadku urz<)dzen oznaczonych w zal'lcznikach N r 2 A-2 1 znakiem ,.oryginal lub
org." wymagane s'l wyl'lczni e oryginalne materialy eksploatacyj ne producenta danego
urz'ldzenia, tj. drukarki , kserokopiarki , urzqdzeni a wie lofu nkcyj nego itp. Przez
oryginalne zamawiajqcy rozumie material y eksp loatacyj ne wyprodukowane przez

producenta sprzytu, do ktorego majq bye zastosowane. Dla pozostalych urzqdzen
(nieoznaczonych lub oznaczonych: "zamiennik lub zam. ") dopuszczalne jest
zaoferowanie przez wykonawcy oryginalnych materialow eksploatacyjnych producenta
sprzytu lub rownowaznych. W przypadku, gdy produkt oryginalny posiada wbudowany
uklad scalony, ktory monitoruje proces druku i zuzyc ie atramentu/tonera, produkt
rownowazny musi posiadae analogiczny element, umozli wiajqcy pelnq wspolpracy z
urz'ldzeniem drukujqcym.
10. Zamawiaj'lcy dopuszcza mozliwose przedstawienia w ofercie asortymentu
rownowaznego (innego niz podany z nazwy przez Zamawiajqcego w formularzu
ofertowym) dla pozosta/ych materia/ow (irmych niz wymienione jako oryginalne) pod
warunkiem, iz oferowany asortyment bydzie 0 takich samych lub lepszych parametrach
teclmicznych, jakosciowych, funkcjonalnych oraz uzytkowych. W przypadku
materia/ow eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urzqdzen wielofunkcyjnych
materia/y eksploatacyjne oryginalnie wyprodukowane (nie wczesniej nit 6 miesi~cy
przed dostawl! do Zamawiajqccgo) przez producenta urzqdzell lub rownowazne,
musz'l bye fabrycznie nowe, nieuzywane, wolne od wad i praw osob trzecich. Za
rownowazne uznaje siy artykuly nieregenerowane, nie poddane procesowi ponownego
napelniania ani wymiany jakichkolwiek elementow, kompatybilne z urzqdzeniami, w
ktorych bydq wykorzystywane i niepowodujqce uszkodzen ani zaburzell w pracy
urz'ldzen, do ktorych Sq przeznaczone. Rownowazne materia/y mUSZq miee wydajnose
co najmniej takq jaka zostala podana w zalqcznikach Nr 2 A-21 , temperatura topnienia
tonera i czas schniycia tuszu nie mogq bye gorsze od parametrow materialow
oferowanych przez producenta urzqdzenia, lub po winny uwzglydniae stopiet\ tolerancji ,
ktorq producent wyznaczyl do prawidlowego dzialania urz'ldzen ia. Materia/y
rownowazne muszq dzialae analogicznie, jak materialy oryginalne producenta urzqdzet\
i posiadae elementy elektroniczne dajqce komunikaty przy pracy w sieci. Weryfikacja
zgodnosci bydzie odbywala siy w trakcie kazdej dostawy materialow eksploatacyjnych.
Wykonawca zobowiqzany jest dolqczye oswiadczenie producenta materialu
eksploatacyjnego rownowaznego, ze oferowane kasety z tonerem i/lub tusze Sq
materialami nowymi, wo lnymi od wad, kompletnymi, a zaden z elementow kasety z
tonerem i/lub tuszu nie jest wtornie wykorzystany, ani ni e pochodzi z procesu
recyklingu.
11 . .Tezeli w trakcie trwania umowy Zamawiaj qcy stwierdzi, iz wydajnose, jakose lub
niezawodnose dostarczanych produktow niekorzystnie odbiega od parametrow
produktu oryginalnego pochodzqcego od producenta urzqdzenia, do ktorego material
jest przeznaczony, lub jezeli produkt nie sygnalizuje we wlasciwy sposob stanu zuzycia
tuszu lub tonera, Wykonawca na zqdanie Zamawiajqcego wini en artykul oferowany w
asortymencie, ktorego zqdanie dotyczy, wymienie na artykul spelniajqcy zqdanie
Zamawiajqcego (np. na pochodzqcy od producenta, do ktorego artykul jest
przeznaczony), bez zmiany ceny.
12. W przypadku uszkodzenia sprzytu, wyniklego z faktu uzycia rownowaznego materialu
eksploatacyjnego, wszystkie awarie i usterki bydq usuwane w autoryzowanym serwisie
na koszt Wykonawcy.
13. W celu potwierdzenia, ze oferowane materialy rownowazne odpowiadajq wymaganiom
okreSlonym przez Zamawiajqcego Wykonawca zobowiqzany jest zlozye oswiadczenie
stanowiqce zalqcznik nr 3 do zaproszenia.
14. Dostarczone przez Wykonawcy artykuly eksp loatacyjne na nie uszkodzonym
opakowaniu bydq posiadaly : daty produkcji danego wyrobu, znak firmowy producenta,
etykiety zawierajqce numer katalogowy i jego term in, li sty kompatybilnosci (typ
drukarek , urzqdzet\ wielofunkcyjnych, do ktorych Sq przystosowane).

15. Zalllawiajl)cy nie dOpllszcza do zaoferowania lllateri al6w eksploatacyjnych
regenerowanych, refabrykowanych, llzllpel ni anych (tzw. Reffil) oraz lllaterial6w. kt6re
ograniczajl) pelnl) wsp61pracy z progralllelll SprZytll monitorujl)cYlll stan zasobnik6w z
tllszelll lub tonerem. Prodllkty takie nie zostanl) llznane przez za11lawiajqcego za
r6wnowazne.
16. Wyko nawea jest zobowi~zany do odpowiedniego opakowania i zabezp ieezeni a dostawy
przedmiotu zam6wienia od miej sca zaladu ll ku do miej sca przeznaczenia.

III.
I.

Te rmin realizacji zamowienia:
Zamowienie realizowane b~dzie w terminie:
I) rozpoezye ie- od dni a zawareia umowy, za lezn ie od potrzeb Za m awiaj~eego
2) zakOliezenie- do 31.12.20 19 r. z zastrzezen iem, ze w przypadk u wczesniejszego wykorzystan ia
limitu srodkow finan sowych okres lonyc h w § 5 ust.1 lit. a) umowy (dotyczy cZl'sci 1*) i w § 5
ust. 1 lit. b) lImowy, umowa wygasa w term inie wczesn iej szego wyko rzysta nia srodkow
fi nansowye h.
2. Wykonawea zo bow i~zuje sil' dostarczac przedmiot zamowienia w dniach od poni edzialku do
piqtku w godz.8.00-1 5.00 odpowied nio do s iedzib Za m aw i aj~cego lu b j ednostek obslug iwanyeh:
I. Urzyd u Gmi ny w Baboszewie
ul. Warszawska 9A
09- 130 Baboszewo, I pil'tro, pok. 4
2. Gm innego Osrodka Pomoey Spolecznej w Baboszewie
ul. Warszawska 9A
09- 130 Baboszewo, I pi<;tro
3. Zaklad u Wodoci~gow i Kanalizacji w Baboszew ie
ul. Warszawska 9A
09- 130 Baboszewo, I pil'tro
4. Szkoly Podstawowej w Baboszewie
ul. J.A. Brodeckich 6
09- 130 Baboszewo,
5. Przedszkola w Baboszewie
ul. J.A. Brodeekich 6
09-130 Baboszewo,
6. Szkoly Podstawowej w Mys tkow ie
Mystkowo 52
09-1 30 Baboszewo
7. Szkoly Podstawowej w Sarbiewie
Sarbiewo 17
09- 130 Baboszewo
8. Szkola Podstawowa im. Jana Brodeck iego w Poles iu
Po lesie 9
09-1 30 Baboszewo
9. Gm innej Bibl ioteki Publicznej
ul. Warszawska 9A
09- 130 Baboszewo
IV. Kryterium wyboru najkorzystniejszej orerty jest naj ni zsza eena.
I. Cenl' ofe lty Wykona wea wpis uje na fo rm ula rzu oferty (Za lqezn ik Nr I do Zaproszenia). W cel u
o bliczenia ceny ofelty Wykonawca zobowiqza ny j est wypel nic wszystkie wymaga ne pozycje w
Wykazaeh rzeczowo- il osciowych - Zalqczn iki Nr I A-II - w przypadku cZysci [ i/lub Zalqczn iki Nr
2 A-2 1 - W pl'zypadku czysci II.
2. Wy konawca zo bow i ~zany jest do podania w Wyka zach rzeczowo- i1 ose iowye h (Za/qczniki / A-J f) dla cz"sci I i/ lub Wykazaeh rzeezowo- il ose iowye h (Zal ~czn iki Nr 2A-2 1) - dla cZl'sci II ce n
jednostkowych brutto oraz wa rtosc i brutto (tj. ilosc pOllln ozona przez een, j ed nostkowq bruno). Podane

ceny mu sz~ zawiera6 wszyst ki e ewentua lne upusty oraz koszty, w tym podatek VAT w obowi~zuj~cej
wysokosc i, jakie poniesie Wykonawca w zwiqzku z rea li zacj<J z3m6wielli a w szczeg6 11losc i transport do
siedziby Za m aw i aj~cego i jednostek obs illg iwa nych.

V. Miejsee i tel'min zlozenia ofel'ty:
I . fonnularz ofe n y cenowej (Zal~cznik N r I wraz z Wykazami rzeezowo- ilosciowymiZal~ez niki I A-I I - dla cz~sei I i/ lub Zal~cznik i N r 2A-2 1 - dla cZ~Sc i II ,
2. oswiadczenie - zal ~cznik nr 3 - dotyezy ez~se i "
3. akt ualny odpi su z wlasc iwego rejestru lub z central nej ew idencj i i informacj i 0 dz iala lnosc i
gos podarczej , wysta w iony nie wczeS niej ni z 6 mi es i ~cy przed uplywe m te rminu sk ladan ia
ofert ( orygi nallub kopia poswiadczona za zgod nos6 z orygi na lem),
4. pe lnomoc nictwo, je;,eli zostalo udzielone
nalezy zlozy6 w siedzi bie Zamawiajqcego: U rz~ d Gm iny w Baboszewie, ul. Wa"szawska 9A,
09 - 130 Baboszewo, pokoj NI' 4, I pi~tl'O , w te rminie do dnia 20.12 .20 18 1'. , do godz iny 11 00 w
kopercie zaadresowanej do Za ll1awiajqcego z napi sem: "Ofel'ta (znak sprawy: OAiZP. 27 1.2.30.201 8
w post~powanill 0 udzielenie zamowienia pllblieznego 0 w3l'tosci szaellnkowej ponizej 30 000 e ul'O
na dostaw~ matel'ialow biul'Owyeh i papierniezyeh (ez~sc I) illub mate l'ialow eksploataeyjnye h do
drukal'ek, kse l'okopia l'ek, ul'z"dzerl wielofunkeyjnyeh (ez~sc II) dla U l'z~du C miny w Baboszewie
i jednostek obslugiwan yeh"
V . Infol'maeje uzupelniajljee:
I. Jezel i j ako naj korzystniejsza wyb rana zostanie oferta Wy konawcow wspol nie ub i egaj~eych s i ~ 0
udzielellie zamowiellia, Zamawiaj<!cy przed podpisa ni em lI lllOWY w sprawie za mowienia
publicznego zaz~ da umowy regu l uj~cej wspo lprae~ tye h Wykonaweow.
2. Wsze lki eh info rmacji ora z wyjas nie.' zw i~ za n ye h z przed miotem za mow ienia udziela: Agata
Ja nicka w Refe racie Ogolno-Adm ini stracyjnym i Zamow ie.' Pub licznyc h - te l 23 662 1091

3.

Term in

zwi~za n ia

ofert(} - 30 dni

ZAMAWIAJI\CY

w6
Za l~ezniki:

I.

Formularz oferty cenowej- Za l<lcznik

2.

Wykazyrzeczowo-i losciolVe - Zalaczn iki I A, IB , IC, ID, IE, IF, IG, 11-1, II

3.

Oswiadczenie - Zal'Jcznik nr 3

4.

Wykazy rzeczowo-ilosciowe - Zalaczn iki 2 A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 21-1, 21

5.

Wzor

Spor~dz ila:

lIlll Owy -

Zal'!cznik

Agata Janicka

Ill'

2
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