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ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY 

w post~powaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego 

o wartoSc i szacunkowej ponizej 30 000 euro 

I. OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENI U PUBLICZNYM zamieszezono na stronie internetowej 
Zamawiajqeego - www.bip.gminababoszewo.pl data zamieszezenia 18. 10.2019 r. 

II . NAZW A I ADRES ZAMA WIAJACEGO: Gm ina Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09- 130 
Baboszewo, woj mazowieekie, tel. 23/ 66 II 09 1, 23/ 66 I I 092 e-mail: urzad@ gminababoszewo.pl 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 

l. Przedmiotem zam6wienia jest realizaeja zadania pn . .. Dostawa sprzf hl kompnterowego dla 
Szkoly Podstawowej im. J. Wybickiego w Baboszewie realizowana przy pomoey srodkow 
Samorzlldu Wojewodztwa Mazowieekiego w ramaeh Mazowieekiego Programu 
Dofinansowania Pracowni Informatyeznyeh i JFykowych". 

2 . Rodzaj i ilosc sprz,tll komputerowego: 

L.p. Rodzaj pomoey dydaktycznej Il ose 

I Monitor interaktywny I 

I 2 Notebook nauezyeiela I 
, 

Notebook ueznia 15 ~ 

4 Oprogramowanie antywirusowe 16 

5 Urzqdzenie wielofunke yjne I 

3. Wymagania funkej onalno- teehniczne sprz,tu ko mputerowego okresla Zalqcznik Nr 2. 

4. Zakres zam6wienia obejll1uj e dostaw" monta:i:, instalaej, i urueholl1ienie sprz, tu 
kOll1puterowego w Szkole Podstawowej im. 1. Wybiekiego w Baboszewie, ul. lana i Antoniego 
Brodeckieh 6. 

5. Kody CPY okres lone we Wspol nYIl1 Siowniku Zall1owiei\ 

302 13 100-6 KOll1putery przenosne 
48000000-8 Paki ety oprograll1owania i systemy inforll1atyczne 
30234500-3 Pami,ci do przeehowywania danyc h 
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6. Warunki rea li zacji zam6 wieni a: 
I ) Wyko nawca ma obowiacze k przewidziee wszystki e okolicznosc i, kt6re mog'l wplywae na cent; 
dostawy. montazu i instalacji sprzt; tu stanowi'lcego przedmiot zam6wienia 
2) Wykonawca j est odpowiedzialny za naj"vyzSZ'l jakose dostarczonego przedmiotu zam6wienia 
i wy konywanyc h uslug montazowo - insta lacyjnych. 

IV, W AR UNKI UDZIAL U W POSTF, POWANIU 

o ud zielenie zam6wienia mog'l ub iegae sit; Wykonawcy, kl6rzy w okresie ostat nich trzec h lat przed 
uplywem terminu sktadania o te rt. a jeze li okres prowadzenia dzialalnosc i jest kr6tszy - w tym 
okresie, wykona li co naj mniej jedn'l dostaw, sprzt; tll komp uterowego wraz z oprogramowan iem 
o wartosci ni e mniej szej niz 50 000 zl brutto. 

V. TERM IN WYKONANIA ZAMOWIENIA 

Wykonanie zam6wienia powinno nast'lP ie w telll1inie d o 29 listopad a 20 19 r. 

VI, SPOSOB PRZYG OTOWAN IA I ZLOZEN IA OFERTY 

I. Zamawiaj'lcy nie dopuszcza mozliwosc i skladan ia ofe rt cz,sciowych. 
2. Do ofe ny sporz'ldzonej na .. Formularzll o te rtowym·· stanowi'lcym Zal'lcznik Nr I na lezy 
za l'lczye parametry techniczne i fllllkcjonaine ofe rowanego sprz,tll. 
3. Of en a powinna bye podpisana przez osob, /y uprawnione do wyst, powania w lm lel1lU 
Wykonawcy i opatrzona pieczt;ci'l Wyko nawc y. 
4 . Ofert, nalezy zlozye za posrednictwem poczty/kll ri era na adres: Urzacd Gminy Baboszewo, 
ul. Warszawska 9A. 09-1 30 Baboszewo lub osobisc ie w Kance larii Og61nej Urz,du Gl11 iny 
Baboszewo w zamkni , tej kopercie z napisem "Of cr t a na dostaw~ sprz~ tu komputerowego dla 
Szkoly Podstawowej im. J, Wybickiego w Baboszewie realizowan ej p rzy pomocy srodk6w 
Sa morzl/du W ojew6dztwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Programu 
Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Jtzykowych", 

VII. KRYTERI UM OCENY OFERT 

I. Kryterium wyboru ofen y - naj ni zsza cena . 

VIII. WARUN KI PLATNOSC1 

I . Za wykonanie przedmiotu za1116wienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w ciqgu 14 dn i od 
otrzY l11an ia prawidlowo wystawionej faklury i protoko lu bezusterkowego ocl bioru dostarczonego 
i zainsta lowanego spm,tu komputerowego. 
2. Zamawiaj 'lcy nie udziela za liczek na wyko nanie za1116wien ia. 
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IX. INFORMACJ E ADMINISTRACY JN E 

I) Termin skladania ofert: 28 pazelziemika 20 19 r. goelz. 10.00 
2) Termin i micj sce publiczncgo otwarcia ofert: 28 pazelziernika 2019 r. goelz. 10.05, miej sce 
Urz"el Gm iny Baboszewo, 09 -1 30 Baboszewo. lli. Warszawska 9A. pok. Nr 7. 
3) Osoby do kontaktu : 
- w sprawie przedmiotu zamowicnia: Anna Zielaskiewicz. aelres e - mai l: 
oswiata(aJ,gminababoszewo.pl tel. 23/ 66 1 1 09 1 wew. 13 
- w sprawach zwil/zanych z proccdurl/ udzielenia zamowienia : Marzanna Juchner, ach'es e-ma il : 
jllchner(aJ,gminababoszewo.pl tel. 23/ 66 I 1 09 1 wew.40 

Zalacznik i: 
I) zal. nr 1 - formli larz oferty 
2) zal. nr 2 - specyti kacja techniczna i ll zytkowa 
3) zal. nr 3 - info nnacja RODO 
4) zal. nl' 4 - wz6r llmowy 


