Baboszewo, dnia 29 kwietnia 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Baboszewo (zwana dalej "Zamawiaj'!cym") zaprasza Wykonawc6w do zlo:i:enia oferty na
realizacjy zadania pn. "Dostawa material6w wodocillgOwych
dla Zakladu Wodocillg6w i Kanalizacji w Baboszewie"

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ1\CEGO.

Gmina Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo, woj. mazowieckie, NIP 567-179-04-40
Zaklad Wodocillg6w i Kanalizacji w Baboszewie, ul. Warszawska 9A,
tel. (23) 66 II 091 wew. 25, e-mail: zwik@gminababoszewo.pl
II. TRYB UDZIELENIA ZAM6WIENIA
Zapytanie ofertowe w postypowaniu 0 udzielenie zam6wienia pubJicznego 0 wartosci szacunkowej
ponizej 30000 euro (z wy1llczeniem stosowania przepis6w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zam6wien publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 u.Pzp Dz.U. 2019, poz.1843, ze zm.)
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAM6wIENIA.
I. Przedmiotem zam6wienia jest dostawa material6w wodoci,!gowych na potrzeby Zamawiaj,!cego
zgodnie z Zal,!cznikiem Nr I.
2. Zamawiaj,!cy wymaga by dostarczone materialy byly fabrycznie nowe, wolne od wad
technicznych i prawnych, nie byly przedmiotem praw os6b trzecich.
3. Zamawiajllcy wymaga by przedmiot zam6wienia spelnial wymagania jakoSciowe, wszelkie
normy obowi¥uj,!ce dla tego typu material6w, posiadaly atesty dopuszczaj'!ce stosowanie w
kontakcie z wod,! pitn,! oraz zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z prawem.
4. Wykonawca bydzie zobowi¥any do odpowiedniego opakowania i zabezpieczenia dostawy
przedmiotu zam6wienia od miejsca zaladunku do miejsca przeznaczenia wskazanego przez
Zamawiaj,!cego - Zaklad Wodoci,!g6w i Kanalizacji w Baboszewie, ul. Warszawska 9A, 09-130
Baboszewo.
Faktury nale:zy wystawic na:
Nabywca: Gmina Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, NIP 567-179-04-40
Odbiorca: Zaklad Wodocillg6w i Kanalizacji w Baboszewie, ul. Warszawska 9A, 09-130
Baboszewo
5. Wykonawca wraz z przedmiotem zam6wienia zobowi¥aTIY bydzie dostarczyc Zamawiaj,!cemu
wszelkie niezbydne dokumenty, w tym w szczeg6lnosci niezbydne atesty i certyfikaty, karty
gwarancYJne.
6. W przypadku pytan i w'!tpliwosci dotycz,!cych dzialania dostarczonego przedmiotu zam6wienia,
Wykonawca zobowi¥any bydzie udzielic wszelkich informacji i wyjasnien.
7. Szczeg610wych informacji dotycz'!cych przedmiotu zam6wienia udziela Kierownik Zakladu

Wodoci,!g6w i Kanalizacji w Baboszewie - Pan KrzysztofKruszewski, tel. (23) 661 1091 wew. 25
lub tel. kom. 504089 129, e-mail: zwik@gminababoszewo.pl

3. Wedlug wspolnego Slownika Zamowien (CPV)
44 163200-2 Osprzttt do przewod6w rurowych.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
Przedmiot zam6wienia naleZy wykonae w terrninie do 20 maja 2020 r.
IV. W ARUNKI UDZIALU W POSTI<;POWANIU.
I . 0 udzielenia zam6wienia mog~ ubiegae sitt Wykonawcy, kt6rzy prowadz~ dzialalnose
go spodarcz~ wpisan~ do odpowiedniego rejestru (CEIDG lub KRS)
V. KRYTERIUM OCENY OFERT
I . Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniZsza cena.
2. Wykonawca okreSli centt oferty, kt6ra stanowie bttdzie wynagrodzenie ryczahowe za reali zacjtt
przedmiotu zam6wienia, podaj~c j~ w zapisie liczbowym i slownie z dokladnosci~ do grosza (do
dw6ch miejsc po przecinku).
3. Wynagrodzenie ryczahowe obejmuje wszystkie koszty zwi~ane z realizacj~ przedmiotu
zam6wienia, w tym ryzyko i odpowiedzialnose Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
koszt6w zwi~nych z realizacj~ przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnik6w
maj~cych lub mog~cych miee wplyw na koszty.
4. Niedoszacowanie, pominittcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze bye
podstaw~ do z~dania zmiany wynagrodzenia ryczahowego.
VI. SPOSOB PRZYGOTOWANIA I ZLOZENIA OFERTY.
I.Oferta powinna bye sporz~dzona na "Forrnularzu ofertowym" stanowi~cym zal~cznjk Nr 2 do
niniejszego zapytania, podpisana przez osoby/y uprawnione do wystypowania w imieniu
Wykonawcy i opatrzona pieczttci~ Wykonawcy.
Do oferty naleZy zal&czve:
1)pelnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku skladania oferty przez pelnomocnika,
2. W toku oceny ofert
zlozonych ofert.
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VII. TERMIN I MIEJSCE ZLOZENIA OFERTY, TERMIN OTWARCIA OFERT.
I.Ofert y naleZy zloZye do 07 maja 2020 r. roku do godz. 10 00 - za posrednictwem pocztyikuriera
lub osobiscie na adres: Urz~d Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo
lub osobiscie w KANCELARlI OGOLNEJ Urzttdu Gminy Baboszewo w zamknitttej kopercie
z napisem "Ofe rta na dostaw~ materialow wodocillgowych dla ZWiK w Baboszewie".
2.0ferty zlozone po terminie nie zostan~ rozpatrzone.
3.0twarcie zlozonych ofert nast@i w dniu 07 maja 2020 r. godz. 10"' w Sali Konferencyjnej
Urzttdu Gminy Baboszewo.
VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja dotyczltca przetwarzaniem danych osobowych.

1.Administratorem PanilPana danych osobowych jest W6jt Gminy Baboszewo
(dalej: "ADMINISTRA TOR"), z siedziblF ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo.
Z Administratorem moma sift kontaktowae pisemnie, za pomoc!! poczty tradycyjnej na adres:
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo lub drog!! e-mailow!! pod adresem:
urzad@gminababoszewo.pl.
2. Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z ktorym moma sift skontaktowae pod
adresem mailowym: iod@gminababoszewo.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe s!! przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c),e) Rozporz!!dzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
os6b fizycznych w zwi!!Zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og61ne rozporz!!dzenie 0 ochronie
danych).
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa sift w celu zwi~nym z post«powaniem
o udzielenie zamowienia publicznego ill ZP.271.2.3.2020 prowadzonym w trybie zapytania
ofertowego.
5. Dane osobowe nie pochodz!! od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywae danych do paitstwa trzeciego lub organlzaCJl
mi«dzynarodowej.
7. Administrator b«dzie przekazywal dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie
przepisow prawa.
8. Dane osobowe b«d!! przetwarzane przez Administratora przez okres 4 lat od dnia zakonczenia
post«powania 0 udzielenie zam6wienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy.
9. Osoba, kt6rej dane dotycz!! ma prawo do z!!dania od administratora dost«pu do danych
osobowych, ich sprostowania, usuni«cia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a takZe prawo do przenoszenia danych.
10. Skarg« na dzialania Administratora moma wniese do Prezesa Urz«du Ochrony Danych
Osobowych.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

IX. INNE INFORMACJE
l.Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie intemetowej: www.bip.gminababoszewo.pl i tablicy
ogloszen Urz«du Gminy Baboszewo w dniu 29 kwietnia 2020 r.
2. Ogloszenie 0 wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na:
stronie intemetowej Zamawiaj!!cego: www.gminababoszewo.pl
3. Zapytanie ofertowe moze zostae zmienione przed uplywem terminu skladania ofert
przewidzianym w zapytaniu ofertowym. Zamawiaj!!cy przedluZa termin skladania ofert 0 czas
niezbydny do wprowadzenia zmian w ofertach, jezeli jest to konieczne z uwagi na zakres
wprowadzonych zmian.

4. Trese pytait dotycz!!cych zapytania ofertowego wraz z wyjasnieniami zamawiaj!!cego
publikowana bydzie na stronie Zamawiaj!!cego www.bip.gminababoszewo.pl

S.Osoby uprawnione do porozumiewania siy z Wykonawcami:
1) w sprawach zwiljZlll1ych z przedmiotem zamowienia:
Pan Krzysztof Kruszewski, e-mail: zwik@gminababoszewo.pl
2) w sprawach zwi¥anych z procedur'l udzielenia zamowienia publicznego:
Pan Zbigniew Sulinski, e-mail: zp@.gminababoszewo.pl

6.Zamawiaj'lcy zastrzega sobie prawo do zamkniycia postypowania 0 udzielenie zamowienie bez
rozstrzygniycia i podania przyczyny, jak rowniez dalszych negocjacji z Wykonawc'l, ktory zloZy
najkorzystniejsz'l oferty lub uniewa:i:nienie postypowania, bez prawa roszczen Wykonawcow do
zwrotu kosztow uczestnictwa w postypowaniu (przygotowania oferty).
7. Termin zwi¥ania z ofert'l wyznacza siy na 30 dni liczonych od dnia skladania ofert. Pierwszym
dniem okresu zwi¥ania ofert'l jest dzien, po ktorym uplywa termin skladania ofert.

Zalaczniki:
1. Opis przedmiotu zamowienia - Za1'lcznik Nr 1
2. Formularz oferty cenowej - Za1'lcznik Nr 2
3. Wzor umowy - Za1'lcznik Nr 3

