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ZP.271.2.24.2019

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY
w Postfpowaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego 0 wartosci szacunkowej 30 000 euro
na dostawf srodkOw czystosci dla Urzfdu Gminy w Baboszewie i jednostek obslugiwanych
I. NAZWA I ADRES ZAMA WIAJ-\CEGO

Gmina Baboszewo
ul. 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@gm inababoszewo.pl
www.bip.gminababoszewo.pl

II. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Zam6wienie prowadzone jest na podstawie przepisu art. 4 pkt 8 ustawy z dni a 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien publicznych - wartosc zam6wienia nie przekracza wyrazonej w zlotych
r6wnowartosci kwoty 30 000 euro (Oz.U. z 2019 r. , poz. 1843 t.j.), zwanej dalej ustaw'l Pzp,
w trybie umieszczenia zapytania ofertowego na stronie internetowej www.bip. gminababoszewo.pl
oraz skieruwania zaproszenia do zlozenia oferty co najmniej do 3 Wykonawc6w.
Opis przedmiotu zamowienia
I . Przedmiotem zam6wienia jest dostawa srodk6w czystosci do siedziby Zamawiaj'lcego
i siedzib jednostek obslugiwanych przez Zamawiaj'lcego zgodnie z Wykazami rzeczowo ilosciowymi (Za1'lczniki nr I A-I G).
2. Za1'lczniki Nr lA-IG przedstawiaj'l szczeg610wy opis potrzeb Zamawiaj'lcego i jednostek
obslugiwanych dotycz'lcy srodk6w czystosci , zawieraj'l rodzaj srodkow oraz ich
szacunkowe ilosci w okresie obj«tym zam6wieniem.
3. Oostawa przedmiotu zam6wienia b«dzie realizowana sukcesywnie co najmniej I raz
w miesi'lCll w miar~ pojawiaj'lcego s i ~ zapotrzebowania Zamawiaj'lcego i jednostek
obslugiwanych, bez wzgl~du na wartosc dostawy. Oostawa nast'lPi w terminie 4 dni
roboczych od zlozenia przez Zamawiaj'lcego lub jednostki obslugiwane zam6wienia
w formi e pisemnej, elektronicznej lub faksem , transportem Wykonawcy, na jego koszt
i ryzyko do siedziby odpowiednio: Zamawiaj'lcego lub jednostek obslugiwanych.
Zamawiaj'lcy zastrzega sobie mozliwosc realizacji dostawy w terminie kr6tszym ni z
okreSlono powyzej w uzasadnionych przypadkach w llzgodnieniu z Wykonawc'l.
4. Oostawy b~d'l realizowane partiami w ilosciach wskazanych w kazdorazowym zamowieniu
Zamawiaj'lcego lub jednostek obslugiwanych. 00 kazdej dostawy Wykonawca
zobowi'lzany b~dzie dostarczyc zestawienie ilosciowe, na kt6rym Zamawiaj 'lcy lub
kierownik jednostki obslugiwanej i Wykonawca potwierdz'l podpisem odbi6r srodk6w
czystosci. W przypadku rozbiezno sci ilosciowych Strony potwierdz'l faktycznie dostarczon'l
ilosc.
5. Zamawiaj'lcy i jednostki obslllgiwane mog'l dowolnie zmn iejszyc ilosc zamawianych
srodk6w czystosci okreSlonych szacunkowo w Wykazach rzeczowo - ilosciowych
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(Zalqnniki Nr lA-I G) oraz zlozonej ofercie, w zaleznosci od potrzeb. Z tego tytulu
Wykonawcy nie przyslugujq zadne roszczenia finansowe lub prawne.
Zamawiajqcy i jednostki obslugiwane mogq zwi~kszyc ilosc zam6wionych srodk6w
czystosci powyzej ilosci okrdlonych szacunkowo w Wykazach rzeczowo - ilosciowych
(Zalqczniki Nr IA-IG) w zaleznosci od potrzeb wlasnych przy zachowaniu cen
jednostkowych podanych przez Wykonawc~ w ofercie przez caly okres umowy.
Zwi~kszen i e ilosci zamawianych srodk6w nie wymaga podpisania aneksu do umowy.
W przypadku wykorzystania wartosci zam6wienia, okreslonej w umowie w § 5 ust.1
zgodnie ze zlozonq ofertq, Zamawiajqcy i jednostki obslugiwane mogq w ramach
posiadanych srodk6w finansowych dokonywac zakupu srodk6w czystosci wedlug cen
okreslonych w ofercie, a dla srodk6w nie obj~tych ofertq po cenach katalogowych na dzien
zlozenia zam6wienia w okresie obowiqzywania umowy.
Zamawiajqcy dopuszcza zwi~kszenie wartosci zam6wienia w ilosci nie przekraczajqcej 45%
ceny okrdlonej w Formularzu oferty (Zalqcznik nr I).
Zamawiajqcy i jednostki obslugiwane zastrzegajq sobie prawo do zakupu innych srodk6w
czystosci nie wymienionych w Wykazach rzeczowo - ilosciowych po cenach wynikajqcych
z og61nie dost~pnego cennika Wykonawcy na dzien zlozenia zam6wienia przez
Zamawiajqcego lub jednostki obslugiwane do limitu posiadanych srodk6w finansowych.
Zamawiajqcy wymaga by dostarczane srodki czystosci byly fabrycznie nowe, wo lne od wad
technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu oraz dobrej jakosci.
Wykonawca jest zobowiqzany do odpowiedniego opakowania i zabezpieczenia dostawy
przedmiotu zam6wienia od miejsca zaladunku do miejsca przeznaczenia.

III. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
I. Zam6wienie realizowane b~dzie w terminie od dnia zawarcia umowy (zaleznie od potrzeb
Zal11awiajqcego lub j ednostki obslugiwanej przez Zal11awiajqcego) do 31.12.2020 I'.
2. Wykonawca zobowiqzuje si~ dostarczac przedmiot zal116wienia w dniach od poniedzialku do
pi'l.tku w godz. 8.00 - 15.00 odpowiednio do siedzib Zamawiajqcego lub jednostek obslugiwanych :
I) Urzqd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A
09-130 Baboszewo
2) Gl11inna Biblioteka Publiczna
ul. Warszawska 9A
09-130 Baboszewo
3) Szkola Podstawowa w Baboszewie
ul. Jana i Antoniego Brodeckich 6
09-130 Baboszewo
4) Przedszkole w Baboszewie
ul. Jana i Antoniego Brodeckich 4
09-130 Baboszewo
5) Szkola Podstawowa w Mystkowie
Mystkowo 53
09-130 Baboszewo
6) Szkola Podstawowa w Polesiu
Polesie 9
09-130 Baboszewo
7) Szkola Podstawowa w Sarbiewie
Sarbiewo 17
09-130 Baboszewo

IV. KRYTERIUM OCENY OFERT
I. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najnizsza cena przedmiotu zam6wienia
2. Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszystkie koszty zwi'l.zane z realizacjl{ przedmiotu
zam6wienia, w tym ryzyko i odpowiedzialnosc Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
koszt6w zwil{zanych z realizacj'l. przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnik6w
maj'l.cych lub mog'l.cych miec wplyw na koszty.
3. Niedoszacowanie, pomini((cie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc
podstaw'l. do z'l.dania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego.
4. Cen~ oferty Wykonawca wpisuje na Formularzu oferty (Zal'l.cznik Nr 1 do Zaproszenia).
W celu obliczenia ceny oferty Wykonawca zobowi'l.zany jest wypelnic wszystkie wymagane
pozycje w Wykazach rzeczowo- ilosciowych (Zal'l.czniki Nr 1A-I G)
5. Wykonawca zobowi'l.zany jest do podania w Wykazach rzeczowo - ilosciowych (Zal'l.czniki
Nr 1A- I G) cen jednostkowych brutto oraz wartosci brutto (tj. ilosc pomnozona przez cen((
jednostkow'l. brutto). Podane ceny musz'l. zawierac wszystkie ewentualne upusty i koszty. w tym
podatek VAT w obowil{zujl{cej wysokosci, jakie poniesie Wykonawca w zwil{zku z realizacjl{
zam6wienia, w szczeg6lnosci transport do siedziby Zamawiaj'l.cego i jednostek obslugiwanych.
6. Brak zaoferowania wyceny chocby jednej pozycji w Wykazach rzeczowo - ilosciowych
(Zal'l.czniki Nr IA-IG) spowoduje odrzucenie ofe11y.
V. TERMIN SKLADANIA OFERT
Oferty nalezy skladac do dnia 28 Iistopada 2019 r. do godz. 11.00

VI. MIEJSCE I SPOSOB SKLADANIA OFERT
1. Oferty nalezy skladac przesylk'l. pocztOW'l, kuriersk'l. lub osobiscie w nieprzezroczystej ,
zabezpieczonej przed otwarciem kopercie w Urz~d zie Gminy Baboszewo - Kancelaria Og6lna,
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo.

Kopert(( nalezy opisac nast((puj'l.Co: "Oferta na zadanie pn.: Dostawa srodk6w czystosci dla
Urz~du Gminy w Baboszewie i jednostek obslugiwanych - ZP. 271.2.24.2019.
Nie otwierac przed 28 Iistopada 2019 r. godz. 11:05".
2. Oferty zlozone po wyznaczonym terminie nie zostan'l. rozpatrzone. 0 zachowaniu terminu
zlozenia oferty decyduje data wplywu ofe11y do Urz((du Gminy Baboszewo. Oferta otrzymana po
uplywie terminu skladania ofert zostanie zwr6cona Wykonawcy i nie b((dzie podlegala ocenie.
Wykonawca moze zlotyc tylko jedn'l. ofe11<;.
VII. OFERTA POWINNA ZA WIERAC:
1) Formularz oferty cenowej (Zal'l.cznik Nr 1 do Zaproszenia wraz z Wykazami rzeczowo ilosciowymi - Zal'l.czniki 1A-IG)
2) 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
3) Pelnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku skladania oferty przez pelnomocnika.
VIII. TERMIN I MIEJSCE PUBLICZNEGO OTW ARCIA OFERT
28 Iistopada 2019 r. 0 godz. 11:05 miej sce Urz'l.d Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A,
09-130 Baboszewo, pok. 7

IX. W ARUNKI ZAPLA TY
Rozliczeni e finansowe z Wykonawc'l nasl<ijJi na podslawie prawidlowo wyslawionych faklur
Z dol'lczonym zestawieniem ilosciowym w lerminie 14 dni od ich otrzymania.
X. INFORMACJE UZUPELNIAJ1\CE
I. Wszelkich infonnacji i wyjasnien zwi'lzanych z przedmiotem zamowienia udziela Agata Misiak
w Referacie Organizacyjnym - tel. 23/66 II 091 wew. 10, e-mail: urzad@gminababoszewo.pI
2. Trese pytan dotycz'lcych zapytania ofertowego wraz z wyjasnieniami Zamawiaj'lcego
publikowana b«dzie na stronie internetowej www.bip .gminababoszewo.pI
2. Tennin zwi'lzania ofert'l - 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 osob fizycznych w zwi'lzku z przetwarzani em danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
9S/46/WE (ogolne rozporz'ldzenie 0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.0S.2016, str. 1),
dalej "RODO", informuj«, ze:
• administratorem PanilPana danych osobowych jest Wojt Gminy Baboszewo, dane
kontaktowe:
Urz'ld Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A
09-130 Baboszewo
tel. (23) 66 11 091
c-mail: urzad@gminababoszewo.pI
• dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w UrzC(dzie Gminy Baboszewo - Andrzeja
Rybus Tolloczko, e-mail: iodo@rt-net.pI
• PanilPana dane osobowe przetwarzane b«d'l na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwi'lzanym z post«powaniem 0 udzielenie zamowienia publicmego 0 wartosci szacunkowej
poni zej 30 000 euro w trybie zapytani a ofertowego, pn. "Dostawa srodkOw czystosci dla
Urz~du Gminy w Baboszewie i jednostek obslugiwanych"
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZP.271.2.24.2019
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bC(d'losoby lub podmioty, ktorym lIdostC(pniona
zostanie dokumentacja postC(powania,
• Pani/Pana dane osobowe b«d'l przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakonczenia
postC(powania 0 udzielenie zamowienia, a jeze li czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmllje caly czas trwania lImowy;
• obowi'lzek podania przez WykonawcC( danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotycz'lcych jest wymogiem zwi'lzanym z udzialem w post«powanill 0 lIdzieIenie
zamowienia publicmego 0 wartosci ponizej 30 000 euro bez ktorego nie mozna udzielie
zamowienia w przypadku wyboru najkorzystniej szej oferty,
• w odniesienill do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bc,:d'l podejmowane w sposob
zalltomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO ;
• posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. IS RODO prawo dostc,:pu do danych osobowych Pani/Pana dotycz'lcych;
- na podstawie al1. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
- na pod stawie art. 18 RODO prawo z'ldania od adl11inistratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniel11 przypadkow, 0 ktorych mowa wart. 18 ust. 2 RODO**;
- prawo wniesienia skargi do Prezesa UrzC(dli Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz'lcych narusza przepisy RODO;

•

nie przysluguje PanilPanu:
- w zwi'lzku z art. 17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni «cia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, 0 kt6rym mowa wart. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstaw,! prawn'! przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. I lit. c
RODO

*Wyjasniellie: skorzystanie z prawa do sproslowania nie mote skulkowac zmianq wyniku
postepowania 0 udzielenie zamowienia publicznego ani zmianq postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie mote naruszac integralnosei pr%kolu oraz jego zalqcznikow
**Wyjaslliellie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zaslosowania w odniesieniu do
przeehowywania, w eelu zapewnienia korzyslania ze srodkow oehrony prawnej lub w celu oehrony
praw innej osoby jizyeznej lub prawnej, lub z uwagi na watne wzgl~dy inleresu publicznego Unii
Europejskiej lub panstwa ezlonkowskiego

Zal:lczniki:
I. Fonnularz ofelty cenowej - Zal. Nr 1
2. Wykazy rzeczowo-ilosciowe - Zal"czn iki N r I A, 1B, I C, I D, IE, 1F, 1G
3. Wzor umowy - Zal. Nr 2
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