
Gmi na B:cbC5zCWO 
09-13i1ll"boszcwo 
ul. \V:H"S/.(I\'vska 9A 

Regon 130378054 
NIP 5671790440 
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Baboszewo, dn. 20 listopada 20 19 r. 

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY 
w post~powaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego 0 wartosci szacunkowej 30 000 euro 
na dostaw~ materia/ow biurowych i papierniczych (cz~sc I) oraz materia/ow eksploatacyjnych 
do drukarek, kserokopiarek i urzlldzen wielofunkcyjnych (cz~sc II) dla Urz~du Gminy 
w Baboszewie i jednostek obs/ugiwanych 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ1\CEGO 

Gmina Baboszewo 
ui. Warszawska 9A, 09- 130 Baboszewo 
NIP 567-179-04-40 REGON 130378054 
tel. (23) 66 II 091 , fax . (23) 66 II 071 
e-mail: urzad@gminababoszewo.pl 

www.bip.gminababoszewo.pl 

II. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA 

Zam6wienie prowadzone jest na podstawie przepisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zam6wien publicznych - wartosc zam6wienia nie przekracza wyrazonej w zlotych 
r6wnowartosci kwoty 30 000 ellro COz.U. z 2019 r. , poz. 1843 t.j.), zwanej dalej ustaw1\. Pzp, 
w trybie umieszczenia zapytania ofertowego na stronie internetowej www.bip.gminababoszewo.pl 
oraz skierowania zaproszenia do zlozenia ofe11y co najmniej do 3 Wykonawc6w. 

Opis przedmiotu zamowienia 
Cz~sc I - dostawa materia/ow biurowych i papierniczych dla Urz~du Gminy w Baboszewie 
i jednostek obs/ugiwanych 

I. Przedmiotem zam6wienia jest dostawa material6w biurowych i papierniczych do siedziby 
Zamawiaj1\.cego i siedzib jednostek obsillgiwanych przez Zamawiaj1\.cego zgodnie 
z Wykazami fzeczowo - ilosciowymi (Zal1\.czniki nr lA - I J). 

2. Zal1\.czniki Nr I A-II przedstawiaj1\. szczeg610wy opis potrzeb Zamawiaj1\.cego i jednostek 
obslugiwanych dotycz1\.cy material6w biurowych i papierniczych, zawieraj1\. rodzaj 
material6w oraz ich szacunkowe ilosci w okresie obje<tym zam6wieniem. 

3. Oostawa przedmiotu zam6wienia be<dzie realizowana sukcesywnie co najmniej I raz 
w miesi1\.cu w miare< pojawiaj1\.cego sie< zapotrzebowania Zamawiaj1\.cego i jednostek 
obslugiwanych, bez wzgle<du na wartosc dostawy. Oostawa nast1l.Pi w terminie 4 dni 
roboczych od zlozenia przez Zamawiaj1\.cego lub jednostki obslugiwane zam6wienia 
w formie pisemnej, elektronicznej lllb faksem , transportem Wykonawcy, na jego koszt 
i ryzyko do siedziby odpowiednio: Zamawiaj1\.cego lub jednostek obslugiwanych. 
Zamawiaj1\.cy zastrzega sobie mozliwosc real izacj i dostawy w terminie kr6tszym niz 
okreSlono powyzej w uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z Wykonawc1\.. 

4. Oostawy be<d1\. realizowane partiami w ilosciach wskazanych w kazdorazowym zam6wieniu 
Zamawiaj1\.cego lub jednostek obslugiwanych. Do kazdej dostawy Wykonawca 
zobowi1\.zany be<dzie dostarczyc zestawienie ilosciowe, na kt61ym Zamawiaj1\.cy lub 
kierownik jednostki obslugiwanej i Wykonawca potwierdz1\. podpisem odbi6r material6w. 
W przypadku rozbieznosci ilosciowych Strony potwierdz1\. faktycznie dostarczon1\. ilosc. 



5. Zamawiaj<tcy i jednostki obslugiwane mog<t dowolnie zmniej szyc ilosc zamawianych 
materialow biurowych i papierniczych okreSlonych szacunkowo w Wykazach rzeczowo -
ilosciowych (Zal<tczniki Nr I A-II) oraz zlozonej ofercie, w zaleznosci od potrzeb. Z tego 
tytulu Wykonawcy nie przysluguj<t zadne roszczenia finansowe lub prawne. 

6. Zamawiaj<tcy i jednostki obslugiwane mog<t zwi~kszyc ilosc zamowionych materialow 
biurowych i papierniczych okreslonych szacunkowo w Wykazach rzeczowo - ilosciowych 
(Zal<tczniki Nr lA-II) w zaleznosci od potrzeb wlasnych, przy zachowaniu cen 
jednostkowych podanych przez Wykonawc~ w ofercie przez caly okres umowy. 
Zwi~kszenie ilosci zamawianych materialow biurowych i papierniczych nie wymaga 
podpisania aneksu do umowy. 

7. W przypadku wykorzystania wartosci zamowienia, okreslonej w urnowie w § 5 ust.1 lit a) 
zgodnie ze zlozon<t ofert!\, Zamawiaj<tcy i jednostki obslugiwane mog<t w ramach 
posiadanych srodkow finansowych dokonywac zakupu materialow biurowych i 
papierniczych wedlug cen okreslonych w ofercie, a dla material ow nie obj~tych ofert<t po 
cenach katalogowych na dzien zlozenia zamowienia w okresie obowi<tzywania umowy. 

8. Zamawiaj<tcy dopuszcza zwi~kszenie wartosci zamowienia w ilosci nie przekraczaj<tcej 45% 
ceny okreslonej w Formularzu oferty (Zal<tcznik nr I) dla cz~sci I zamowienia. 

9. Zamawiaj<tcy i jednostki obslugiwane zastrzegaj<t sobie prawo do zakupu innych materialow 
biurowych i papierniczych nie wymienionych w Wykazach rzeczowo - ilosciowych po 
cenach wynikaj<tcych z ogolnie dost«pnego cennika Wykonawcy na dzien zlozenia 
zamowienia przez Zamawiaj<tcego lub jednostki obslugiwane do limitu posiadanych 
srodkow finansowych. 

10. Zamawiaj<tcy wymaga by dostarczane materialy biurowe i papiernicze byly fabrycznie 
nowe, wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu oraz dobrej jakosci. 

II . Zamawiaj<tcy informuje, ze dopuszcza skladanie ofert na materialy biurowe i papiernicze 
jakosciowo rownowaznych, spelniaj<tcych rownowame parametry w stosunku do 
lllaterialow pudanych przykladowo. Przez material rownowamy Zamawiaj<tcy rozumie 
material 0 parametrach i wlasciwosciach nie gorszych niz lllaterialy podane przykladowo. 

12. Wykonawca jest zobowi<tzany do odpowiedniego opakowania i zabezpieczenia dostawy 
przedmiotu zalllowienia od miejsca zaladunku do miejsca przeznaczenia. 

Cz~sc II - dostawa materialow eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urzlldzen 
wielofunkcyjnych dla Urzfdu Gminy w Baboszewie i jednostek obslugiwanych 

I. Przedllliotem zamowienia jest dostawa lllaterialow eksploatacyjnych do drukarek, 
kserokopiarek i urz<tdzen wielofunkcyjnych wraz z odbiorelll zuzytych tonerow i tuszy, do 
siedziby Zalllawiaj<tcego i siedzib jednostek obslugiwanych przez Zalllawiaj<tcego zgodnie 
z Wykazallli rzeczowo - iloscioWYllli (Zal<tczniki Nr 2A-2I). 

2. Zal<tczniki Nr 2A-21 przedstawiaj<t szczegolowy opis potrzeb Zalllawiaj<tcego i jednostek 
obslugiwanych dotycz<tcy lllaterialow eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek 
i urz<tdzen wielofunkcyjnych, zawieraj<t rodzaj lllaterialow oraz ich szacunkowe ilosci 
w okresie Obj~tYlll zalllowienielll. 

3. Dostawa przedllliotu zalllowienia b~dzie realizowana sukcesywnie co najlllniej I raz 
w miesiqeu w miar~ pojawiajqcego sil( zapotrzebowanja Zamawiaj'lcego i jednostek 
obslugiwanych, bez wzgl«du na wartosc dostawy. Dostawa nast<tPi w terlllinie 4 dni 
roboczych od zlozenia przez Zalllawiaj<tcego lub jednostki obslugiwane zalllowienia 
w formie pisernnej , e1ektronicznej lub faksem, transportem Wykonawcy, na jego koszt 
i ryzyko do siedziby odpowiednio Zalllawiaj<tcego lub jednostek obslugiwanych. 
Zalllawiaj<tcy zastrzega sobie lllozliwosc realizacji dostawy w terlllinie krotSZYlll niz 
okreSlono powyzej w uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z Wykonawc<t. 

4. Dostawy b~d<t realizowane partiallli w ilosciach wskazanych w kazdorazoWYlll zalllowieniu 
Zalllawiaj<tcego lub jednostek obslugiwanych. Do kazdej dostawy Wykonawca 
zobowi<tzany b~dzie dostarczyc zestawienie ilosciowe, na ktOrylll Zalllawiaj<tcy lub 
kierownik jednostki obslugiwanej i Wykonawca potwierdz<t podpiselll odbior lllaterialow. 



W przypadku rozbieznosei iloseiowych Strony potwierdzlt faktycznie dostarczonlt ilosc. 
5. Zamawiajltcy i jednostki obslugiwane moglt dowolnie zmniejszyc ilose zamawianych 

materialow eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urzltdzen wielofunkcyjnych 
okreslonych szacunkowo w Wykazach rzeczowo - iloseiowych (Zalltczniki Nr 2A-2I) oraz 
zlozonej of ere ie, w zalemosci od potrzeb. Z tego tytulu Wykonawcy nie przyslugujlt :i:adne 
roszczenia finansowe lub prawne. 

6. Zamawiajltcy i jednostki obslugiwane moglt zwi~kszye ilose zamowionych materialow 
eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urzltdzen wielofunkcyjnych w zaleznosci od 
potrzeb wlasnych przy zachowaniu cen jednostkowych podanych przez Wykonawc« w 
ofercie przez caly okres umowy. Zwi«kszenie ilosei zamawianych materialow 
eksploatacyjnych nie wymaga podpisania aneksu do umowy. 

7. W przypadku wykorzystania wartosci zamowienia, okreslonej w umowie w § 5 ust.! lit b) 
zgodnie ze zlozonlt ofert<t, Zamawiajltcy i jednostki obslugiwane moglt w ramach 
posiadanych srodkow finansowych dokonywae zakupu materialow eksploatacyjnych do 
drukarek, kserokopiarek i urzltdzen wielofunkcyjnych wedlug cen okreslonych w ofercie, a 
dla materialow nie obj«tych ofertlt po cenach katalogowych na dzien z/ozenia zamowienia w 
okresie obowiltzywania umowy. 

8. Zamawiajltcy dopuszcza zwi~kszenie wartosci zamowienia w ilosci nie przekraczajltcej 45% 
ceny okreslonej w Formularzu oferty (Za/ltcznik nr I) dla cz«sei " zamowienia. 

9. Zamawiajltcy i jednostki obslugiwane zastrzegajlt sobie prawo do zakupu innych materia/ow 
eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urzltdzen wielofunkcyjnych nie 
wymienionych w Wykazaeh rzeczowo - ilosciowyeh po cenach wynikajltcych z ogolnie 
dost~pnego eennika Wykonawcy na dzien zlozenia zamowienia przez Zamawiajltcego lub 
jednostki obslugiwane do limitu posiadanych srodkow finansowych . 

10. Zamawiajltcy wymaga, aby Wykonawca przewidzial w ofereie wymog odbioru i utylizacji 
tonerow i tuszy, zgodnie z ustawlt z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U. z 2018 r. , poz. 992 ze zm.) 
lub recykling na swoj wlasny koszt i potrzeby - wszelkich zuzytych tonerow, tuszy, folii itp. 
materialow do drukarek, kserokopiarek i faksow uznawanych za niebezpieczne. 

II. W przypadku urZltdzeil oznaczonych w Zalltcznikach Nr 2A-21 znakiem "oryginallub org." 
wymagane slt wylltcznie oryginalne materialy eksploataeyjne producenta danego urzltdzenia, 
tj. drukarki , kserokopiarki i urzltdzenia wielofunkcyjnego. Przez oryginalne Zamawiajltcy 
rozumie materialy eksploatacyjne wyprodukowane przez producenta sprz~tu, do ktorego 
majlt bye zastosowane. Dla pozostalych urzltdzen nieoznaczonych lub oznaczonych 
"zamiennik lub zam. "dopuszezalne jest zaoferowanie przez Wykonawc~ oryginalnych 
materialow eksploatacyjnyeh producenta sprz«tu lub rownowamyeh. W przypadku, gdy 
produkt oryginalny posiada wbudowany uklad scalony, ktory monitoruje proces druku 
i zUZycie atramentuitonera, produkt rownowazny musi posiadae analogiczny element, 
umoiliwiajltcy pelnlt wspolprae~ z urzltdzeniem drukujltcym. 

12. Zamawiajltcy dopuszcza mozliwose przedstawienia w ofercie asortymentu rownowamego 
(innego niz podany z nazwy przez Zamawiajltcego w formularzu ofertowym)dla pozostalych 
materialow (innych niz wymienione jako oryginalne) pod warunkiem, iz oferowany 
asortyment b«dzie 0 takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakosciowyeh, 
funkcjonalnych oraz uZytkowych. W przypadku materialow eksploatacyjnych do drukarek, 
kserokopiarek i urzltdzen wielofunkcyjnych, materialy eksploatacyjne oryginalnie 
wyprodukowane (nie wczesniej nii 6 miesi~cy przed dostawl! do Zamawiajl!cego) przez 
producenta urzltdzen lub rownowazne muszlt bye fabrycznie nowe, nieuzywane, wolne od 
wad i praw osob trzecieh. Za rownowazne uznaje si~ artykuly nieregenerowane, nie poddane 
procesowi ponownego napelniania ani wymiany jakiehkolwiek elementow, kompatybilne 
z urzltdzeniami, w ktorych b~dlt wykorzystywane i niepowodujltce uszkodzen ani zaburzeil 
w pracy urzltdzen, do ktorych Slt przeznaczone. Rownowaine materialy muszlt miee 
wydajnose co najmniej taklt jaka zostala podana w zalltcznikach Nr 2A-21 , temperatura 
topnienia tonera i czas sclmi«cia tuszu nie moglt bye gorsze od parametrow materialow 



oferowanych przez producenta urz'ldzenia lub powinny uwzgll(dniac stopien tolerancji , 
ktor'l producent wyznaczyl do prawidlowego dzialania urz'ldzenia. Materialy rownowazne 
musZ<\. dzialac analogicznie, jak materialy oryginalne producenta urz'ldzen i posiadac 
elementy elektroniczne daj'lce komunikaty przy pracy w sieci. Weryfikacja zgodnosci 
bl(dzie odbywala sil( w trakcie kazdej dostawy material ow eksploatacyjnych. Wykonawca 
zobowi'lzany jest dol'lczyc oswiadczenie producenta materialu eksploatacyjnego 
rownowamego, ze oferowane kasety z tonerem i/lub tusze s'l materialami nowymi, wolnymi 
od wad, kompletnymi, a zaden z elementow kasety z tonerem i/lub tuszu nie jest wtornie 
wykorzystany, ani nie pochodzi z procesu recyklingu. 

13. Jezeli w trakcie trwania umowy Zamawiaj'lcy stwierdzi, iz wydajnosc, jakosc lub 
niezawodnosc dostarczanych produktow niekorzystnie odbiega od parametrow produktu 
oryginalnego pochodz'lcego od producenta urz'ldzenia, do ktorego material jest 
przeznaczony lub jezeli produkt nie sygnalizuje we wlasciwy spos6b stanu zuzycia tuszu lub 
tonera, Wykonawca na z'ldanie Zamawiaj'lcego winien artykul oferowany w asortymencie, 
kt6rego z'ldanie dotyczy, wymienic na artykul spelniaj'lcy z'ldanie Zamawiaj'lcego (np. na 
pochodz'lcy od producenta, do kt6rego artykul jest przeznaczony), bez zmiany ceny. 

14. W przypadku uszkodzenia sprzl(tu, wyniklego z faktu uzycia rownowaznego materialu 
eksploatacyjnego, wszelkie awarie i usterki bl(d'l usuwane w autoryzowanym serwisie na 
koszt Wykonawcy. 

15. W celu potwierdzenia, ze oferowane materialy r6wnowazne odpowiadaj'l wymaganiom 
okreslonym przez Zamawiaj'lcego Wykonawca zobowi'lzany jest zlozyc oswiadczenie 
stanowi'lce Za1'lcznik Nr 3 do Zaproszenia. 

16. Dostarczone przez Wykonawcl( artykuly eksploatacyjne na nie uszkodzonym opakowaniu 
bl(d'l posiadaly: datI( produkcji wyrobu, znak firmowy producenta, etykiety zawieraj'lce 
numer katalogowy i jego termin, listl( kompatybi lnosci (typ drukarek i urz'ldzen 
wielofunkcyjnych, do kt6rych S'l przystosowane). 

17. Zamawiaj'llOY nie dopuszcza do zaoferowania materialow eksploatacyjnych 
regenerowanych, refabrykowanych, uzupelnianych (tzw. Refill) oraz material6w, kt6re 
ograniczaj'l peln'l wsp6lpracl( z programem sprzl(tu monitoruj'lcego stan zasobnik6w 
z tuszem lub tonerem. Produkty takie nie zostan'l uznane przez Zamawiaj'lcego za 
r6wnowazne. 

18. Wykonawca jest zobowi'lzany do odpowiedniego opakowania i zabezpieczenia dostawy 
przedmiotu zamowienia od miejsca zaladunku do miejsca przeznaczenia. 

III. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 

I. Zam6wienie realizowane bl(dzie w terminie od dnia zawarcia umowy (zaleznie od potrzeb 
Zamawiaj'lcego lub jednostki obslugiwanej przez Zamawiaj'lcego) do 31.12.2020 r. 
2. Wykonawca zobowi'lzuje sil( dostarczac przedll1iot za1l16wienia w dniach od poniedzialku do 
pi'ltku w godz. 8.00 - 15.00 odpowiednio do siedzib Zamawiaj'lcego lub jednostek obslugiwanych : 

I) Urz'ld Gminy Baboszewo 
ul. Warszawska 9A 
09-130 Baboszewo 

2) Gminny Osrodek POll1ocy Spolecznej w Baboszewie 
ul. Warszawska 9A 
09-130 Baboszewo 

3) Zaklad Wodoci<tg6w i Kanalizacji w Baboszewie 
ul. Warszawska 9A 
09-130 Baboszewo 

4) Gminna Biblioteka Publiczna 
ul. Warszawska 9A 
09-130 Baboszewo 



5) Szkola Podstawowa w Baboszewie 
ul. Jana i Antoniego Brodeckich 6 
09-130 Baboszewo 

6) Przedszkole w Baboszewie 
ul. Jana i Antoniego Brodeckich 4 
09-130 Baboszewo 

7) Szkola Podstawowa w Mystkowie 
Mystkowo 53 
09-130 Baboszewo 

8) Szkola Podstawowa w Polesiu 
Polesie 9 
09-130 Baboszewo 

9) Szkola Podstawowa w Sarbiewie 
Sarbiewo 17 
09-130 Baboszewo 

IV. KRYTERIUM OCENY OFERT 

I. Zamawiaj~cy przewiduje mozliwose skladania ofert cz,\!sciowych: 
• Cz,<se I - dostawa materialow biurowych i papierniczych dla Urz,\!du Gminy w Baboszewie 

i jednostek obslugiwanych 
• Cz,\!se II - dostawa materialow eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urz~dzen 

wielofunkcyjnych dla Urz«du Gminy w Baboszewie i jednostek obslugiwanych 
2. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena przedmiotu zamowienia - 100% 
3. Opis przyznawania punktacji - sposobu przyznawania punktacji za spelnienie danego kryterium 
oceny Oferty: 

Cena przedmiotu zamowienia obejmuje cen", wykonania dostawy. Oferta z najnizsz'1 cen'1 
otrzyma maksymaln'1 ilose punktow = 100 pkt, oferty nast~pne b«d'1 oceniane na zasadzie 
proporcji w stosunku do oferty najtanszej wg wzoru: 

C = IC mi"/ C b,d) x 100 

gdzie: 
C - liczba punktow za cen~ ofertow'1 
C mi" - najnizsza cena ofertowa sposrod ofert badanych 
C b,d - cena oferty badanej 

Uzyskana z wyliczenia ilose punktow zostanie ostatecznie ustalona z dokladnosci~ do drugiego 
miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokr~len matematycznych. 

4. Zamawiaj~cy oceni oferty odr,\!bnie dla kazdej cz~sci zamowienia. 
5. Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszystkie koszty zwi~zane z realizacj~ przedmiotu 
zamowienia, w tym ryzyko i odpowiedzialnose Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich 
kosztow zwi~zanych z realizacj~ przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikow 
maj~cych lub mog~cych miee wplyw na koszty. 
6. Niedoszacowanie, pomini~cie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze bye 
podstaw~ do z~dania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego. 
7. Cen« oferty Wykonawca wpisuje na Formularzu oferty (Zal~cznik Nr I do Zaproszenia). 
W celu obliczenia ceny oferty Wykonawca zobowi~zany jest wypelnie wszystkie wymagane 
pozycje w Wykazach rzeczowo ilosciowych (Zal~czniki Nr lA-II - w przypadku CZfsci I i/lub 
Zal~czniki Nr 2A-2! - w przypadku CZfsci II). 
8. Wykonawca zobowi~zany jest do podania w Wykazach rzeczowo - ilosciowych cen 
jednostkowych brutto oraz wartosci brutto (tj. ilose pomnozona przez cen~ jednostkow~ brutto). 
Podane ceny musz~ zawierae wszystkie ewentualne upusty i koszty, w tym podatek VAT 



w obowi<tzuj<tcej wysokosci, jakie pomesle Wykonawca w zwi<tzku z realizacj<t zamowienia 
w szczegolnosci transport do siedziby Zamawiaj<tcego i jednostek obslugiwanych. 
9. Brak zaoferowania wyceny chocby jednej pozycji w Wykazach rzeczowo - ilosciowych dla 
poszczegolnych cz~sci, dla ktorych Wykonawca sklada ofert~ , spowoduje odrzucenie oferty. 

V. TERMIN SKLADANIA OFERT 

Oferty nalezy skladac do dnia 2 grudnia 2019 r. do godz. 11.00 

VI. MIEJSCE I SPOSOB SKLADANIA OFERT 

I. Oferty nalezy skladac przesylk<t pocztow<\, kuriersk<t lub osobiscie w nieprzezroczystej , 
zabezpieczonej przed otwarciem kopercie w Urz~dzie Gminy Baboszewo - Kancelaria Ogolna, ul. 
Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo 

Kopert~ naleZy opisac nast~puj <tco : "OCerta na zadanie pn.: Cz~sc I - Dostawa material6w 
biurowych i papierniczych dla Urz~du Gminy w Baboszewie i jednostek obslugiwanych illub 
Cz~sc II - Dostawa material6w eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urzlldzen 
wieloCunkcyjnych dla Urz~du Gminy w Baboszewie i jednostek obslugiwanych -
ZP.271.2.23.2019. 
Nie otwierac przed 2 grudnia 2019 r. godz. 11:05". 
2. Oferty zlozone po wyznaczonym terminie nie zostan<t rozpatrzone. 0 zachowaniu terminu 
zlozenia oferty decyduje data wplywu oferty do Urz~du Gminy Baboszewo. Oferta otrzymana po 
uplywie terminu skladania ofert zostanie zwrocona Wykonawcy i nie b~dzie podlegala ocenie. 
Wykonawca moze zlozyc tylko jedn<t ofert~ . 

VII. OFERTA POWINNA ZAWIERAC: 

I) Formularz oferty cenowej [Zal<tcznik Nr I do Zaproszenia wraz z Wykazami rzeczowo -
ilosciowymi - Zal<tczniki lA- II (dla cz~sci I) i Ilub Zal<tczniki 2A-2! (dla cz~sci II)] 

2) Oswiadczenie (Zal<tcznik Nr 3 do Zaproszenia) - dotyczy cz~sci II 
3) Aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 0 dzialalnosci 

gospodarczej , wystawiony nie wczesniej niz 6 miesi~cy przed uplywem terminu skladania 
ofert 

4) Pelnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku skladania oferty przez pelnomocnika. 

VIII. TERMIN I MIEJSCE PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT 

2 grudnia 2019 r. 0 godz. 11:05 miejsce Urz<td Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 
09-130 Baboszewo, pok. 7 

IX. WARUNKI ZAPLATY 

Rozliczenie finansowe z Wykonawc<t nast'tPi na podstawie prawidlowo wystawionych faktur 
z dol<tczonym zestawieniem ilosciowym w terminie 14 dni od ich otrzymania. 

X. INFORMACJE UZUPELNIAJf\CE 

I. Wszelkich informacji i wyjasnien zwi<tzanych z przedmiotem zamowienia udziela Agata Misiak 
w Referacie Organizacyjnym - tel. 23 / 6611 091 wew. 10, e-mail: urzad@gminababoszewo.pl 
2. Trese pytan dotycz<tcych zapytania ofertowego wraz z wyjasnieniami Zamawiaj<tcego 
publikowana b~dzie na stronie internetowej www.bip.gminababoszewo.pl 
2. Termin zwi<tzania ofert<t - 30 dni 



XI. INFORMACJA RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 rozporz'ldzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi'lzku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (og6lne rozporz'ldzenie 0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. I), 
dalej "RODO", informuj«, ze: 

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest W6jt Gminy Baboszewo, dane 
kontaktowe: 

Urz'ld Gminy Baboszewo 
ul. Warszawska 9A 
09-130 Baboszewo 
tel. (23) 66 II 091 
e-mail: urzad@gminababoszewo.pl 

• dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Urz«dzie Gminy Baboszewo - Andrzeja 
Rybus Tolloczko, e-mail: iodo@rt-net.pl 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b«d'l na podstawie art. 6 ust. I lit. c RODO w celu 
zwi'lzanym z post«powaniem 0 udzielenie zam6wienia publicznego 0 wartosci szacunkowej 
ponizej 30 000 euro w trybie zapytania ofertowego, pn. "Dostawa materialow biurowych i 
papierniczych (cz~sc I) oraz materialow eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek 
i urzlldzen wielofunkcyjnych (cz~sc II) dla Urzfdu Gminy w Baboszewie i jednostek 
obslugiwanych" 
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZP.271.2.23.2019 

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b«d'l osoby lub podmioty, kt6rym udost«pniona 
zostanie dokumentacja post«powania, 

• Pani/Pana dane osobowe b«d'l przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakonczenia 
posl~powania 0 udzielenie zam6wienia, a jeLeli czas trwallia umowy przekracza 4 lata, 
okres przechowywallia obejmuje caly czas trwania umowy; 

• obowi'lzek podallia przez Wykonawc« danych osobowych bezposrednio Pani/Pana 
dotycz'lcych jest wymogiem zwi'lzanym z udzialem w post«powaniu 0 udzielenie 
zam6wienia publicznego 0 wartosci ponizej 30 000 euro bez kt6rego nie moma udzieli6 
zam6wienia w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty, 

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b«d'l podejmowane w spos6b 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

• posiada PanilPan: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dost«pu do danych osobowych Pani/Pana dotycz'lcych; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana dallych osobowych* ; 
- na podstawie art. 18 RODO prawo z'ldania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzezeniem przypadk6w, 0 kt6rych mowa wart. 18 ust. 2 RODO* *; 
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz«du Ochrony Danych, gdy uzna PanilPan, ze 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz'lcych narusza przepisy RODO; 

• nie przysluguje Pani/Panu: 
- w zwi'lzku z art. 17 ustJ lit. b, d lub e RODO prawo do usuni«cia danych osobowych; 
- prawo do przenoszellia danych osobowych, 0 kt6rym mowa wart. 20 RODO; 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyz podstaw'l praWll'l przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. I lit. c 
RODO 

*Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmianq wyniku 
postepowania 0 udzielenie zamowienia publicznego ani zmianq poslanowien umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie mote naruszac integralnosci protokolu oraz jego zalqcznikow 



**Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie rna zaslosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodk6w ochrony prawnej lub w celu ochrony 
praw innej osoby jizycznej lub prawnej, lub z uwagi na watne wzgl~dy inleresu publicznego Unii 
Europejskiej lub pWlstwa czlonkowskiego 

Zall\czniki: 
I. Form ularz oferty cenowej - Zal. Nr I 
2. Wykazy rzeczowo-i losciowe - Zal1l.czniki Nr I A, 1 B, 1 C, I D, 1 E, 1 F, 1 G, 1 H, II 

Zal1l.czni ki Nr 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 21 
3. Wz6r umowy - Zal. Nr 2 
4. Oswiadczen ie - Za l. Nr 3 

mgr in;, Bogdan Ja1l1l11 PI,tnI'lrW3ki 


