
GMINA BABOSZEWO 
09-130 Babos,cwo, Il l. Wa rszawska 9A 

Regoll 130378054 
NIP 5671790440 

Z;l'.271.2.20.2019 

Babo$zewo, dnia 02 pazdz iernika 2019 r. 

ZAPROSZENIE DO ZLOZENlA OFERTY 
w post4(powaniu 0 udzielenie zamowieni;l publicznego 0 wal'tosci szacunkowej poni:iej 30 000 euro 

" 
Zamawiaj:tcy - GnIilla Baboszewo, zaprasza Wykonawcow do zlo:ienia oferty na dostaw~ 

pomocy dydaktycznych dla Szkoly Podstawowcj im. ks. M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie. 

1. NAZWA I ADRES ZAMA WIAJ1\CEGO: 

Gmina Baboszewo 
ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo, woj . mazowieckie 
NIP 567 1790440, REGON 130378054 
tel. (23) 6611 091, fax (23) 6611071 
e-mail : zp@gminababoszewo.pl;urzad@gmlnababoszewo.pl 

www.bip.gminababoszewo.pl 

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA: 
Dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoty Podstawowej 1m. ks. M.K. Sarbiewskiego w 
Sarbiewie. 

Zam6wienie prowadzone jest l1a podstawie przepi su art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wietl 
publicznych - wartosc zam6wienia l1ie przekracza wyrazonej w z!otych r6wnowattosci kwoty 30 000 euro 
(Dz.U. z 20191'., poz. 1843 t.j .), zwanej dalej UStawll Pzp, w trybie umieszczenia zapytania ofertowego na stronie 
internetowej oraz skierowania zaproszenia do zlozel1ia oferty co najmniej do 3 Wykonawc6w. 

2.1. Opis przedmiotu znmowieu;a: 
2. 1.1. Przedmiot zam6wienia obcjmuje dostawl' pOlll ocy dydaktycznych dla Szkoly Podstawowej im . ks. M.K. 
Sarbiewskiego w Sarbiewie z podzialem na 4 cz~sc i : 

cz~sc I - pomoce dydaktyczne do naucza nia przed miotu geografia, 
cz~sc 2 - pomoce dydaktyczne do nauczunia przed miotu biologia, 
cz~sc 3 - pomoce dydaktyczne do nauczania przed miotu fizyka, 
cz~sc 4 - pomoce dydaktyczne do nauczania przed miotu chemia. / 

Szczeg6!owy wykaz pomocy dydaktycznych zawarto w za!llczniku Nr 2 - opis przedmiotu zam6wienialkosztorys 
ofertowy. 
2.1.2. Wykonawca zobowillzuje si~ dostarczyc we wlasnym zakresie ina wlasny koszt przedmiot zamowienia pod 
ad res wskazany przez Zamawiajllcego. Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w czas ietransportu. 
W przypadku uszkodzetl ponosi peln,! odpowiedzialnosc za powstate szkody. 
2.1.3. Wykonawca jest odpowiedzial ny wzgl~dem Zamawiajllcego za wady przedm iotu zam6wienia zmniejszajllce 
jego wartosc lub uzytecznosc i w przypadku poniesienia z tego powodu strat, Wykonawca zobowi,!zuje s i~ do ich 
pokryc ia. 
2.1.4. W przypadku stw ierdzenia, ie dostarczone pomoce dydaktyczne sll uszkodzone, posiadaill wady 
uniemoz liwiaj'lce uzywanie, a wady i uszkodzenia te nie powsta!y z winy Zamawiajllcego lub nie spe!niaj,! 
wymagall Zamawiaj,!cego okreslonych w za pytaniu lub dostarczone produkty nie odpowiadajll pod wzgl~dem 

jakosei, trwatosc i, funkcjonalnoSci oraz paramelrow technicznych Wykonawca wymieni je na nowe, prawidlowe, 
na w!asny koszt. 
2.1.5. W przypadku stwierdzenia ww. oko licznoSci w lrakcie trwania czynnosci odb iorczych Zamawiajllcy ma 
prawo odm6wic odbioru takiego wyposazenia, a Wykonawca wym ieni je na nowe, prawidlowe, na w!asny koszt. 
2. 1.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za calokszlalt zam6wienia, w tym za jego przeb ieg oraz terminowe 
wykonanie, j akosc, zgodnosc z warunkami technicznymi , jakosciowymi i obowi,!zuj,!cymi w tym zakresie 
przepi sami . 
2. 1.7. Wymagany minimalny termin gwara ncji i r~kojmi na dostarczone produkty- 12 miesi~cy od daty odbioru 
przez Zal11aw iaj,!cego. 



2.1.8. Nomenklatura wg WSllo lnego SIQwnika Zamowiell CI'V: 

39162lO0-6 I'omoce dyda~tyczne, 
39162200-7 Pomoce i altykuly szkoleniowe, 
3916ill 0-9 Sprz~t dydaktyczny, 
39160000-1 Meble szkolne, 
30213100-6 Komputery przenosne, 
38652100-1 Projektory 
38510000-3 Mikroskopy. 

3. Warunki udzilllu w PostllPowaniu: 
Zamawiaj'tcy nie precyzuje warunkow udzialu w post~powaniu. 

4. Kryterium oeeny of crt (tlotyczy wszystldch cl~sci) : 
4.1. Kryteriul1l wyboru najkorzystniejszej ofelty jest cena przedl1liotu zal1lowieuia - 100% 
Opis przyznawania punktacji - sposobu przyznawania punktacji za spelnienie danego kryterium oceny Oferty: 
4.2. Cena przedmiotll zamowienia obejmujc cen~ wykouania dostawy. Oferta z najnizsz't cen't otrzyma 
maksymaln't ilose punktow = 100 pkt, oferty nast,pnc b~d't oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty 
najtal]szej wg wzoru: 

C= IC ",;,,/ C b,d] x toO 

gdzie: 
C - liczba punktow za cen~ ofertowq, 
C m;" - najnizsza cena of crt ow a sposrod ofert badanych 
C rod - cena oferty badanej 

Uzyskana z wyliczenia ilose plIuktow zostanie ostatecznie ustalona z dokladnosciq, do drugiego miejsca po 
przecinku z zachowaniem zasady zaokntgleil inatematycznych. 
4.3. Zamawiajq,cy oceni oferty odr~bnie dla kazdej cz~sci zamowienia. 
4.4. Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszystkic koszty zwi'tzane z realizacj't przedmiotu zamowienia, w tyl}l 
ryzykoi odpowiedzialnosc Wykonawcy z tytul" oszacowania wszelkich kosztow zwiq,zanych z realizacjq 
przedmiotu umowy, a tahe oddzialywania innych czynnikow majqcych lub mogqcych miee wplyw na koszty. 
4.5. Niedoszacowanie, pomini~cie lub brak rozpozilania zakresu przedl1liotu umowy nie moze bye podstawq do 
zq,dania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego. 

5. Tennin skladania of crt: 
Oferty nalezy skladae do duia 10 pazdziernika do godziny 11 :00 

6. Micjsce i sposob skladllnia ofCl't: 
1) Ofc}'ty nnlezy sldadae: 

a) przesylkq, pocztowq, kurierskQ lub osobiscie w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 
w Urz~dzie Gminie Baboszewo - KANCELARIA DGOLNA, 09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9A 

Kopert~ nalezy opisac llast~pujQCo: 
Oferta na zatlallie I'"': Dostawa l'om<;cy dydaktycznych dla Szkoly Podstawowej im. ks. M.K. 

Sarbiewskiego w Sarbiewie 
CZfsc/czfsci ........... Nie otwierac przed dniem 10 pazdziernika2019 r. godz. 11:05". 

Na kopercie oprocz opisu )ak ",yte) nalety umieScic nazw~ i adres Wykonawcy. 

2) Oferty zlozone po wyzllaczonym terminie nie zostanq, rozpatrzone. 0 zachowaniu terminu zlozenia oferty decyduje 
data wplywu ofelty do Urz~du Gminy Baboszewo. Of crt a otrzymana po uplywie terminu skladania ofert zostanie 
zwrocona Wykonawcy i nie b~dzie podlegala ocenie. Wykonawca moze zlozye tylko jedllQ ofert~. 

7. Do ofcl'ty naldy zlll:lczyC: 
I) I'elnomocnictwo do podpisania ofcrty w przypadku skladania oferty przez pelnoniocnika. 
2) Wypelniona kalkulacja cenowa - wz6r zul. Ill' 2. 



8. Termin realizacji przcdmiotu zam6wienia: 
Przedmiot zamowienia nalezy zrealizowac w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy. 

9. Informacja na temat zakazu powhl.zan osobowych lub kapitalowych: 
W celu unikni~cia konfliktu interesow zamowienie nie moze byc udzielone podmiotom powi'lzanym osobowo lub 
kapitalowo z Zamawiajilcym. 
Przez powi,!zania kapitalowe lub osobowc rozumie si~ wzajemne powi,!zania mi~dzy Zamawiajilcym lub osobami 
upowaznionymi do zaciqgania zobowi,!zan IV imieniu Zamawiajilcego lub osobami wykonujilcymi w imieniu 
Zamawiaj'lcego czynnosci zwi,!zane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a 
Wykonawcl\, polegaj,!ce w szczegolnosci na: 
a) uczestniczeniu w spoke jako wspolnik spolki cywilnej lub spolki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10 % udzialow lub akcji, 
c) pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarz,!dzaj,!cego, prokurenta, pelnomocnika, 
d) pozostawaniu w zwi,!zku malzel]skim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieJ\stwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 
Powyzsze oswiadczenie Wykonawca sklada w ofercie. 

10. Okreslenie warunk6w istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 
post~powania 0 udzielellie zam6wienia, 0 He przewiduje si~ mozliwosc zmiany takiej umowy 
10.1 . Oopuszczalne Sil nast~puj,!ce przypadki i warunki zm iany umowy: 
I) zmniejszenie zakresu przedmiotu zal11owienia, gdy jego wykonanie w pierwotnYI11 zakresie nie lezy w interesie 
Zamawiaj,!cego w granicach. uzasadnionego interesu Zamawiaj,!cego, 
2) zmiany wysokosci wynagrodzenia umownego w zwi,!zku z okolicznosciami wymienionymi w ppkt.l) 
w zakresie nie powodujilcym zwi~kszenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w niniejszej ul11owie, 
3) zmiany wysokosci wynagrodzenia w zwi'lzku ze zmian'l wysokosci podatku VAT w przypadku zmiany 
przepis6w, 
4) zmiany terminu rea lizacji przedl11iotu zamowienia, w przypadku: 

a) gdy wykonanie zamowienia w okreSlonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie Zamawiaj,!cego 
w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiajilcego w tym rowniez skrocenieterminu realizacji Ul11owy, ktore 
mozliwe jest po wczesniejszych uzgodnieniach i za zgod,! obu Stron Ul11owy, 

b) zpowodu dzialania sily wyzszej, uniemozliwiajilcej wykonanie dostawy w okreSlonym pierwotnie terminie 
o czas dzialania sHy wyzszej oraz potrzebny do usuni~cia skutkow tego dzialania, 
5) 1110zliwosc zmiany dostawy sprz~tu na sprzl't 0 lepszych parametrach w ramach utrzymanej ceny w przypadkli 
gdy sprzl'ty obj~ty zamowieniem zostal wycofany z produkcji i zast'lPiony innym 0 parametrach nie nizszych niz 
wymagany przez Zamawiajilcego. 
10.2. Zmiany umowy wyl11agaj,! pisemnej fonny w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem 
niewaznosci. 

11. Oferty CZfsciowe: 
Zamawiaj,!cy przewiduje mozliwosc skladania ofelt cz~sciowych: 

cz~sc I - pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotu geografia, 
czesc 2 - pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotu biologia, 
czeSc 3 - pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotu fizyka, 
czesc 4 - pomoce dydaktycznedo nauczania przedmiotu chemia; 

12. Brak zaoferowania wyceny chocby jednej pozycji w zalilczniku dla poszczegolnych CZ~SCI dla ktorych 
wykonawca skiada ofelt~, spowod uje odrzucenie ofeliy. Cena ma obejmowac wszystkie elementy wynikajilce z 
prawidlowej real izacj i zamowienia. Do formularza oferty dla cz~sci, dla ktorej Wykonawca sklada ofert~ nalezy 
dol,!czyc kalkulacj~ cenow'! sporz'ldzon,!na podstawie opisu przedmiotu zamowienia. 

13. Z uwagi na warlosc zamowienia nie przekraczaj'lc'l wyrazonej w zlotych rownowaJtosci kwoty 30 000 euro 
postl'Powanie jest prowadzone bez stosowania przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowiel] 
publicznych. (tekstjednolity Oz. U. z 2019 r. poz. 1843). 

14. W przypadku wyst'lpienia pylal] do zapylania ofertowego moznaje kierowac mailem na adres: 
j lIchner@gminababoszewo·121 

Osoba do kontaktu w sprawie ogloszenia: Marzanna Juchner tel. 23/6611091 w. 40, (pn.- czw. w godzinach od 
7:30 do 15:30, pt. w godzinach 7:00 do 15:00), e-mail: jllchner@gminababoszewo.pl , fax 23 6611071; 



Zapytanie ofeltowe moze zostae zmieni one przed uplywem terminu skladania ofert przewidzianym w zapytaniu 
ofertowym. Zamawiaj'\.cy przedluza termi n skladania ofert 0 czas niezb~dny do wprowadzenia zm ian w ofertach, 
jezeli jest to konieczne z uwagi na zak res wprowadzonych zmian. 
Trese pytall dotycz'\.cych zapytania ofertowego wraz z wyjasnieniami Zamawiaj'\.cego publikowana b~dzie na 
stronie internetowej www,bip.gm inababoszewo.pl 

15. Ochrona danych osobowych. 
Zgodnie z alt. 13 ust. I i 2 rozporz'ldzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20 I 6/679 z dnia 27 kwietnia 
20 I 6 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi'\.zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przeplywu takich danych oraz llchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporz'\.dzenie 0 ochronie 
danych) (Oz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. I), dalej " ROOO", informuj~, ze: 

administratorem PanilPana danych osobowych jest Wojt Gin iny Baboszewo 
inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawiaj'\.cego/ jest Pan Andrzej Rybus - Tolloczko, 
dzialaj'\.cy na podstawie Umowy Nr 11 7/20 I 8z dnia 07 czerwca 20 18 r. zawartej z Gm in'\. Baboszewo. 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b~d'\. na podstawie art. 6 ust. I lit. c ROOO w celu zwi'\.zanym 

z post~powaniem 0 udzielen ie zamowien ia publicznego prowadzonym w trybie Wytycznych kwalifikowalnosci
zapytanie ofertowe w procedury na podstawie punktu 6.5.2; 

odbiorcami danych osobowych Wykonawcy b~d'l osoby lub podmioty, ktorym udost~pn iona zostanie 
dokllmentacja post~powallia w oparcill 0 13 i 14 ustawy z dllia 06 wrzesnia 200 1 r. 0 dos t~pie do informacji 
pllblicznej (t.j. Oz. U. z 2016 r. poz. 1764) 

dane osobowe Wykonawcy b~d'l przechowywane przez okres 4 lat od dllia zakol1czenia post~powan ia 

o lldzielenie zamowiellia, a jezel i czas trwan ia ilmowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly 
czas trwallia umowy; ~ 

obowi'\.zek podania przez Wykonawc~ danych osobowych bezposred nio Pani/Pana dotycz'\.cych jesi 
wymogiem zwi'lzanym z udzialem w post~powanill 0 lldzielenie zamowiellia publicznego 0 wartosc i ponizej 
30000 euro bez ktorego nie mozna udzielic zamowienia w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty.; 

w odnies ieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje ni e b~d'\. podejmowane w sposob 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 ROOO; 

Wykonawca posiada: 
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostl'PU do danych osobowych Pani/ Pana dotycZ'l.cych; 
• na podstawie art. 16 ROOO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 
• na podstawie art. 18 ROOO prawo z'ldan ia od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

z zastrzezeniem przypadkow, 0 ktorych mowa IV art. 18 ust. 2 ROOO; 
• prawo do IVni esienia skargi do Prezesa Urz\,d u Ochrony Oanych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
• przetwarzanie danych osobowych PanilPana dotycz'\.cych naru sza przepisy ROOO; 

nie przystugllje Wykonawcy: 
• w zlVi'\.zkll z alt. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO pralVo do llsuni~cia danych osobowych; 
• prawo do przenoszenia danych osobowych, 0 ktorym mowa wart. 20 ROOO; 
• na podstawie art. 2 1 ROOO prawo sprzec iwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawq 

prawn'\. przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. I lit. c ROOO. 

16. Warunki zaplaty: 
Rozliczenie fi nansowe z Wykonawc'\. nast'\.Pi na podstawie protokoru odbioru dostaw, w terminie 14 dni od 
otrzymania przez Zamawiaj'lcego poprawllie sporzqdzollej faklury. 

17. Zamawiajl)cy zastrzega sobie prawo do uniewainienia post~powania bez podania przyczyn. 

W zUh}CZelliu: 
I. form ularz oferty - zalqcznik llr I 
2. opis przedmiotu zamowienialkosztorys ofertowy - zalqcznik nr 2 
3. wzor umowy - zalqczn ik nr 3 


