
GmilHi Ba!JoszcwO 
09-130 13nboszewo 
ul. Warszowska 9A 

Regan 130378054 
NIP 5671790440 

Baboszewo, dnia 30 wrzesnia 2020 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
Gmina Baboszewo (zwana dalej "Zamawiaj,!cym") zaprasza Wykonawcow do zlozenia oferty na 
realizacjy zadania pn. "Dostawa kosiarki bijakowej tylno-bocznej przeznaczonej do 
wykonywania prac zwil!zanych z wykaszaniem rowow i poboczy". 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ1\CEGO 
Gmina Baboszewo 
ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo, woj. mazowieckie, NIP 567-179-04-40 

tel. (23) 66 II 091, 
e-mail : urzad@gminababoszewo.pl 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA 
Zapytanie ofeltowe w postypowaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego 0 wartosci szacunkowej 

ponizej 30000 euro (z wyl,!czeniem stosowania przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamowien publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 u.Pzp Dz.U. 2019, poz.1843, ze zm.). 

III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 

I. Przedmiotem zamowienia jest dostawa kosiarki bijakowej tylno-bocznej przeznaczonej do 
wykonywania prac zwi,!zanych z wykaszaniem rowow i poboczy. Szczegolowy opis 
przedmiotu zamowienia zawiera Zal,!cznik Nr 1. 

2. Zamawiaj'lcy wymaga by dostarczony produkt byl fabrycznie nowy, wolny od wad 
technicznych i prawnych, nie byly przedmiotem praw os6b trzecich. 

3. Zamawiaj'lcy wymaga by przedmiot zamowienia spelnial wymagania jakosciowe, 
techniczne, wszelkie normy obowi,!zuj,!ce dla tego typu produktow zgodnie z prawem. 

4. Zamawiaj,!cy wymaga by do oferowanego sprzytu byla zal'!czona karta gwarancyjna 
w jyzyku polskim. Okres gwarancji co najmniej 12 miesiycy od daty odbioru przez 

Zamawiaj,!cego. 
5. Zamawiaj,!cy wymaga by dostarczony produkt objyty byl serwisem gwarancYJnym 

. . 
1 pogwarancYJnym. 

6. Wykonawca bydzie zobowi'!zany do odpowiedniego zabezpieczenia dostawy przedmiotu 
zamowienia od miejsca zaladunku do miejsca przeznaczenia wskazanego przez 

Zamawiaj,!cego. W przypadku uszkodzenia w transporcie Wykonawca ponosi peln,! 

odpowiedzialnosc za powstale szkody. 

Faktur\< naleZy wystawic na: 
Nabywca: Gmina Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, NIP 567-179-04-40 
Odbiorca: Urzljd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, 
NIP 567-179-04-40 

7. Wykonawca wraz z przedmiotem zamowienia zobowi'lzany b<;dzie dostarczyc 

Zamawiaj'lcemu wszelkie niezbydne dokumenty, w tym w szczegolnosci niezbydne atesty 
i certyfikaty, karty gwarancyjne. 

8. W przypadku pytan i w'ltpliwosci dotycz,!cych dzialania dostarczonego przedmiotu 
zamowienia, Wykonawca zobowi'lzany bydzie udzielic wszelkich informacji i wyjasniell . 

IV. Wedlug wspolnego Slownika Zamowien (CPV) 

• 16310000-1 - kosiarki 



V. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA 
Przedmiot zam6wienia nalezy dostarczye w terminie do dnia 23.10.2020 r. 

IV. WARUNKI UDZIALU W POSTE;POWANIU 
o udzielenie zam6wienia mog,,! ubiegae siy Wykonawcy, kt6rzy prowadz,,! dzialalnose gospodarcz,,! 

wpisan,,! do odpowiedniego rejestru (CEIDG lub KRS). 
VI. KRYTERIUM OCENY OFERT 
I. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najnizsza cena. 

2. Wykonawca okresli ceny ofel1y, kt6ra stanowie bydzie wynagrodzenie lyczaltowe za 

realizacjy przedmiotu zam6wienia, podaj,,!c j,,! w zapis ie liczbowym i slownie z dokladnosci~ 

do grosza (do dw6ch miejsc po przecinku). 
3. Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszystkie koszty zwi~zane z realizacj~ przedmiotu 

zam6wienia, w tym ryzyko i odpowiedzialnose Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich 

koszt6w zwi~zanych z realizacj~ przedmiotu umowy, a takZe oddzialywania innych 
czynnik6w maj~cych lub mogqcych miee wplyw na koszty. 

4. Niedoszacowanie, pominiycie oraz brak rozpoznania zakresll przedmiotu umowy nie moze 
bye podstaw~ do zqdania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego. 

VII. SPOSOB PRZYGOTOWANIA I ZLOZENIA OFERTY 
I. Oferta powinna bye sporz~dzona na "Formlllarzu ofertowym" stanowi~cym zal~cznik Nr 

2 do niniejszego zapytania, podpisana przez osoby/y llprawnione do wystypowania 

w imienill Wykonawcy i opatrzona pieczyci~ Wykonawcy. 

Do oferty nalezy zalaczye: 

• pelnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku skladania oferty przez 
pelnomocnika, 

• w tOkll oceny ofert Zamawiaj~cy moze z~dae od Wykonawc6w wyjasnien dotyczqcych 
tresci zlozonych zam6wien. 

VIII. TERMIN I MIEJSCE ZLOZENIA OFERTY, TERMIN OTWARCIA OFERT. 
I. Oferty nalezy zlozye do 07.10.2020 r. do godz. 10:00 za posrednictwem kuriera lub 

osobiscie na adres : Urz~d Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo lub 
osobiscie w KANCELARII OGOLNEJ Urzydu Gminy Baboszewo w zamkniytej kopercie 
z napisem "Oferta na dostaw4( kosiarki bijakowej tylno-bocznej przeznaczonej do 
wykonywania prac zwiljzanych z wykaszaniem rowow i poboczy". 

2. Oferty zlozone po terminie nie zostanq rozpatrzone. 
3. Otwarcie zlozonych ofert nast~pi w dniu 07.10.2020 r. godz. 10°5 w Sali Konferencyjnej 

Urzydll Gminy Baboszewo. 
IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Informacja dotyczljca przetwarzaniem danych osobowych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest W6jt Gminy Baboszewo (dalej: 

"ADMINISTRATOR"), z siedzib~: ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo. 
Z Administratorem mozna siy 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 kt6rym moma siy skontaktowae 

pod adresem mailowym: iod@gminababoszewo.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe s~ przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c),e) Rozporzqdzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 20 16 1'. W sprawie 

oelu'ony os6b fizycznych w zwiqzkll z przelwarzaniem danych osobowych i w sprawie 



swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo lne 
rozporzqdzenie 0 ochronie danych). 

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa siy w celu zwiqzanym z postypowaniem 
o udzielenie zamowienia publicznego nr ZP.271.2.1O.2020 prowadzonym w trybie 

zapytania ofertowego. 
5. Dane osobowe nie pochodzq od stron trzecich. 
6. Administrator nie zamierza przekazywac danych do pailstwa trzeciego lub organtzacJI 

miydzynarodowej. 
7. Administrator bydzie przekazywal dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie 

przepisow prawa. 
8. Dane osobowe bydq przetwarzane przez Administratora przez okres 4 lat od dnia 

zakOl1czenia postc;powania 0 udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy. 

9. Osoba, ktorej dane dotyczq ma prawo do zqdania od administratora dostC; pu do danych 
osobowych, ich sprostowania, uSllnic;cia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takZe prawo do przenoszenia danych. 

10. Skargc; na dzialania Administratora mozna wniese do Prezesa Urzc;du Ochrony Danych 
Osobowych. 

II. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzj i. 
X. INNE INFORMACJE 

I . Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej: www.bip.gminababoszewo.pl 

i tablicy ogloszen Urzc;dll Gminy Baboszewo w dniu 30 wrzesnia 2020 r. 
2. Ogloszenie 0 wyborze najkorzystniej szej oferty zostanie zamieszczone na: stronie 

internetowej Zamawiajqcego : www.gminababoszewo.pl 
3. Zapytanie ofertowe moze zostae zmienione przed uplywem terminll skladan ia ofert 

przewidzianym w zapytaniu ofertowym. Zamawiajqcy przedluZa termin skladania ofert 

o czas niezbc;dny do wprowadzenia zmian w ofertach, jezeli jest to konieczne z uwagi na 
zakres wprowadzonych zmian. 

4. Trese pytan dotyczqcych zapytania ofertowego wraz z wyjasnieniami zamawiajqcego 
publikowana bc;dzie na stronie Zamawiajqcego www.bip.gminababoszewo.pl 

5. Osoby uprawnione do porozumiewania siC; z Wykonawcami: 
I ) w sprawach zwiqzanych z przedmiotem zamowienia: Pan Radoslaw Balcerzak -

Kierownik Referaty Gospodarki Komunalnej, e-mail: gk@gminababoszewo.pl 

2) w sprawach zwiqzanych z procedurq udzielenia zamowienia publicznego: Pan Justyna 
Solecka, e-mai l: solecka@gminababoszewo.pl 

6. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postc;powania bez podania 
przyczyny, bez prawa roszczell Wykonawcow do zwrotu kosztow uczestnictwa 

w postc;powaniu (przygotowania oferty). 

Zalaczniki: 
I . Opis przedmiotu zamowienia - Zalqcznik Nr I 
2. Formularz oferty cenowej - Zalqcznik Nr 2 
3. Wzor umowy - Zalqcznik Nr 3 

I up';. W~~/ 




