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Baboszewo, dnia 10 kwietnia 2019 1'. 

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY 

w post~powaniu 0 udziclenie zam6wicnia publicznego 0 wartosci szacunkowcj ponizej 30 000 euro 

1. OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU PUBLICZNYM zamieszczono: 
- na stronie internetowej Zamawiaji[cego -www.bip.gminababoszewo.pl 
data zamieszczenia: 10.04.2019 r. 

II. NAZW A I ADRES ZAMA WIAJft,CEGO: Gmina Baboszewo , ul. Warszawska 9A, 
09-130 Baboszewo, woj. mazowieckie, tel. 23 66 11091 , 66 1 1092 e-mail : urzad@gminababoszewo.pl 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA: 

I. Przedmiotem zamowienia jest dostawa i montaz szarek skrytkowych na podr«czniki i materialy 
dydaktyczne dla uczniow klas IV - VIII (wg rys . pogli[elowego lU" I) 

2. Opis przeelmiotu zamowienia: 

Konstrukcja szafek w systemie modulowym. Szafki matalowe, malo wane proszkowo. 
Drzwi szafek wykonane z blachy co najmniej 0 grubosci 0,6 mm, z wentylacji[ zapewniaji[ci[ 
cyrkulacjc< powietrza, wyposazone w zamki typu master (z dost«pem elyrektorskim). 
Minimalna gl~bokos6 wn«k wynosi 40 cm. 

3. Zakt"es zamowienia obejmLJje: 
- doslaw(( i 1110nlaz szafek dla 60 uczniow w Szkole Podstawowej w Mystkowie 
- dostaw« i montaz szafek ella 66 uczniow w Szkole Poelstawowej w Polesiu 

4. Warunki realizacji dostawy i montazu szafek: 

1) Wykonawca 111a obowii[zek przewidzie6 wszystkie okolicznosci, ktore mogi[ wplywa6 na cen(( 
dostawy i montazu szafek stanowii[cych przedmiot zamowienia, 
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za najwyzszi[jakosc dostarczonego przedmiotu zamowienia i 
v'ykonywanych robot montazowych oraz zgodnosc wykonania z obowii[zuji[cymi normami. 

IV. W ARUNKI UDZIALU W POSTF;POW ANIU 
Zamawiaji[cy nie okresla wHl'unkow udzialu w post((powaJ1iu. 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWlENIA 

Przedmiot zamowienia nalezy wykonac w terminie do dnia 20 maja 2019 r. 



VI. INI?ORMACJ A 0 DOKUMENTACH, JAKIE MAJ~ DOSTARCZYC WYKONA WCY 

Do oferty naleZy zal'1.czye nast«pllj '1.Ce ciokul11cn ty: 

1) Kart« katalogow'1. szafek 
2) Atest PZI-llllb cieklaracj « zgocinosc i z obowiqz uj '1.cymi normami 

VII. SI'OSOn I'RZYGOTOWANIA I ZLOZENIA OFERTY 
l. Oferta powinna bye sporz'1.dzona na "Formlll arzll ofertowym" stanowi'1.cY I11 zaI'1.cznik do niniejszego 
zapytani a, podpisana przez osob~/y llprawnione do wyst~powania w il11i eniu Wykonawcy i opatrzona 
piecz«ci'1. Wykonawcy. 
2.0 fe rt« nalezy zlozye za posrednictwem poczty Ikuriera na adres: Urz'1.d Gminy Baboszewo, 
ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo lub osobiscie w KANCELARII OGOLNEJ Urz"du Gminy 
Baboszewo (pok. nr 4) w zamknil(tej kopercie z napisem "Oferta na dostaw« i montaz szafek na 
podrl(czni ki i materi aly dydaktyczne dla szk61 podstawowych w Mystkowie i Polesiu" . 

VIII . KRYTERIUM OCENY OFERT 

Zamawiaj '1.cy wybierze ofert~ Wykonawcy, kt6ra b"dzie zawieraIa najnizsz'1. cenl( brutto oraz spelniaIa 
wszystkie wymagania okreslone przez Zamawiaj '1.cego w zapytaniu ofertov.'Ym. 

IX. WARUNKI PLATNOSCI 
I) Za wy konanie przedmiotu zam6wieni a Wykonawca otrzyma wynagrod ze nie w ciqgu 14 dni od 
otrzymania prawicllowo wystawionej fakt llry i protokoIll bezllsterkowego odbioru dostarczonych 
i zamontowanych szafek. 
2) Zamawiaj '1.cy nie lldziela zaliczek na wykonanie zamewienia. 

X. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
1) Tcnnin skladania ofert: 23 kwietnia 20 19 1'. godzina 12:00, 

2) Tcrmin i miejsce publicznego otwarcia ofert: 23 kwietnia 20191'. godz. 12.05, miejsce Urz'1.d 
Gminy Baboszewo, 09-130 Baboszewo, ui. Warszawska 9 A, pok. Nr 7 

Za laczniki : 
1) zaf. nr 1- formularz oferty 
2) zaf. nr 2 - wzer umowy 
3) za f. nr 3 - informacja RODO 
4) za f. nr 4 - rysunek poglqdowy szafki 

mgr ini. Bogdan JOT/uJZ Piefru3zewskl 


