
Gmina DabosZClVO 
09-130 Baboszcwo 
ul. Wnrszawska 9A 

Regon 130378054 
NIP 5671790440 

ZP.271.2.11.2020 Baboszewo, dnia IS pazdziernika 2020 r. 

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY 

na dostaw~ i montaz tablicy interaktywnej wraz z osprzl(tem towarzysz!jcym (projektor 

muItimedialny, uchwyt do projektora, kable, soundbar) dla Szkoly Podstawowej 

w Mystkowie - cZI(SC I oraz dostawl( niszczarki dokument6w dla Szkoly Podstawowej 

w Mystkowie - cz~sc II 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO 

Gmina Baboszewo 

ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo, woj. mazowieckie, 

N1P 567-179-04-40 

tel. (23) 66 II 091 , 

e-mail: urzad@gminababoszewo. pl 

II. TRYB UDZIELENIA ZAM6wIENIA 

Zapytanie ofertowe w postypowanill 0 udzielenie zam6wienia pllblicznego 0 wartosci 

szacunkowej ponizej 30 000 euro (z wyl~czeniem stosowania przepis6w lIstawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zam6wien publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 1I.Pzp Dz.U. 2019, 

poz. 1843, ze zm. ). 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAM6WlENIA 

1. CZI(SC 1- dostawa zestawu interaktywnego 

• Przedmiotem zam6wienia jest dostawa i montaz tablicy interaktywnej wraz z osprzytem 

towarzysz'lcym (projektor mliltimedialny, uchwyt do projektora, kable, soundbar) do 

siedziby odbiorcy - Szkoly Podstawowej w Mystkowie z siedzibq w Mystkowie 53, 09-130 

Baboszewo. Szczeg610wy opis przedmiotu zam6wienia zawiera Zalljcznik nr 1. 

• Zamawiajqcy wymaga by dostarczony sprzyt byl fablycznie nowy, wolny od wad 

technicznych i prawnych, nie byl przedmiotem praw os6b trzecich. 

• Zamawiajqcy wymaga by Wykonawca dostarczyl na wlasny koszt i wlasne ryzyko sprzyt 

do siedziby odbiorcy, tj. Szkoly Podstawowej w Mystkowie 53 , 09-1 30 Baboszewo 

• Zamawiajqcy wymaga by przedmiot zam6wienia spelnial wymagania jakosciowe, 

techniczne, wsze lkie normy obowi!)zujqce dla tego typu produkt6w zgodnie z prawem. 

• Zamawiajqcy wymaga by do oferowanego sprzytu byla zalqczona karla gwarancyjna 

w jyzyku polskim. 



• Wykonawca jest zobowiljzany do odpowiedniego opakowania i zabezpieczenia dostawy 

przedmiotu zam6wienia od miejsca zaladunku do miejsca przeznaczenia. W przypadku 

uszkodzenia w transporcie Wykonawca ponosi pelnlj odpowiedzialnosc za powstale szkody. 

2. Czc;sc II - dostawa niszczarki dokumentow 

• Przedmiotem zam6wienia jest dostawa niszczarki dokument6w do siedziby odbiorcy -

Szkoly Podstawowej w Mystkowie z siedziblj w Mystkowie 53, 09-130 Baboszewo. 

Szczeg610wy opis przedmiotu zam6wienia zawiera Za1llcznik nr 2. 

• Zamawiajljcy wymaga by dostarczony sprzc;:t byl fabrycznie nowy, wolny od wad 

technicznych i prawnych, nie byl przedmiotem praw os6b trzecich. 

• Zamawiajljcy wymaga by Wykonawca dostarczyl na wlasny koszt i wlasne ryzyko sprzc;:t 

do siedziby odbiorcy, tj. Szkoly Podstawowej w Mystkowie 53 , 09-130 Baboszewo. 

• Zamawiajljcy wymaga by przedmiot zam6wienia spelnial wymagania jakosciowe, 

techniczne, wszelkie normy obowiljzujljce dla tego typu produkt6w zgodnie z prawem. 

• Zamawiajljcy wymaga by do oferowanego sprzc;:tu byla zalljczona karta gwarancyjna 

w j c;:zyku polskim. 

• Wykonawca jest zobowiqzany do odpowiedniego opakowania i zabezpieczenia dostawy 

przedmiotu zam6wicnia ad miejsca zaladunku do miejsca przeznaczenia. W przypadku 

uszkodzenia w transporcie Wykonawca ponosi pelnlj odpowiedzialnosc za powstale szkody. 

3. Dostawa, montaz, uruchomienie i szkolenie uzytkownikow 

W ramach dostawy zestawu interaktywnego Wykonawca musi zapewnic transport urZljdzen we 

wskazane miejsce (Szkola Podstawowa w Mystkowie), zainstalowac i uruchomic urZljdzenia oraz 

przeszkolic uzytkownik6w wedlug ponizszych zagadnien: 

• elementy monitora interaktywnego, 

• spos6b uruchomienie monitora, 

• spos6b wykonania kalibracji monitora, 

• zasady bezpiecznej pracy z monitorem, 

• wykonanie przez uzytkownika co najmniej : napISal11e pisakiel11 elektronicznym nazwy 

szkoly, przeniesienie napisanego obiektu winny rejon tablicy, dodatnie dowolnego obrazu 

z galerii , uruchol11ienie prawego przycisku l11yszy. 

Niszczarkc;: dokul11ent6w Wykonawca musi dostarczyc we wskazane miejsce we wlasnYI11 

zakresie i na wlasny koszt (Szkola Podstawowa w Mystkowie). 

4. Fakturl, nalezy wystawic na: 

Nabywca: Gl11ina Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, NIP 567- 174-04-40 

Odbiorca: Szkola Podstawowa w Mystkowie, Mystkowo 53 , 09-130 Baboszewo 



IV. WEDLUG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV) 

• 32322000-6 - urzqdzenia multimedialnego 

• 30191400-8 - niszczarki 

V. W ARUNKI UDZIALU W ZAPYT ANIU OFERTOWYM 

o udzielenie zamowienia mogq ubiegac siy wykonawcy, ktorzy prowadz'! dzialalnosc gospodarcz,! 

wpisanl) do odpowiedniego rejestru (CEIDO lub KRS). 

Oferly moze zlozyc Wykonawca, ktory: 

1. Dostarczy przedmiot zamowienia w terminie. 

2. Rozliczy siy z Zamawiaj ,!cym na podstawie faktury VAT. 

3. Jest w sytuacj i ekonomicznej i finansowej zapewniajqcej wykonanie zamowienia zgodnie 

z wymogami okreslonymi w zapytaniu ofertowym . 

4. Posiada wiedzy i doswiadczenie pozwalajqce na reali zacjy zamowienia zgodnie 

z wymogami okreslonymi w zapytaniu ofertowym. 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOW ANIA OFERTY 

1. Oferta powinna bye sporzqdzona na "Formularzu ofertowym" stanowiqcym Zalllcznik nr 3 

(dla cz~sci I) illub Zalllcznik nr 4 (dla cz/ysci II) do niniejszego zapytania, podpisana 

przez osoby/y uprawnione do wystypowania w imieniu Wykonawcy i opatrzona pieczycil) 

Wykonawcy. 

2. Trese oferty musi odpowiadac tresc i ogloszenia. 

3. Oferta powinna zwierae pelnomocnictwo do podpisania ofelt w przypadku skladania oferty 

przez pelnomocnika. 

4. W toku oceny ofert Zamawiajqcy moze zqdac od Wykonawcow wyjasnien dotycz'!cych 

tresci zlozonych zamowien. 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA OFERT 

I. Ofelta powinna bye dostarczona osobiscie lub przeslana za posrednictwem poczty/kuriera 

na adres: Urz'!d Ominy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-\ 30 Baboszewo lub osobiscie 

w KANCELARII OOOLNEJ Urzydu Ominy Baboszewo do 22.10.2020 r. do godz. 1000 

w zamkniytej kopercie z napisem: "Oferta na zadanie pn.: Cz~sc I - dostawa i montai 

tablicy interaktywnej wraz z osprz~tem towarzyszlIcym (projektor multimedialny, 

uchwyt do projektora, kable, sound bar) dla Szkoly Podstawowej w Mystkowie i/lub 

Cz~sc II - dostawa niszczarki dokument6w dla Szkoly Podstawowej w Mystkowie, 

znak sprawy: ZP.271.2.1 1.2020". 

2. Oferty zlozone po wyznaczonym terminie nie zostanq rozpatrzone. 



3. 0 zachowaniu terminu zlozenia oferty decyduje data wplywu oferty do Urzydu Gminy 

Baboszewo. 

4. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty zwi,!zane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

5. Otwarcie zlozonych ofert nast,!pi w dniu 22.10.2020 r. 0 godz. 10°5 w Sali Konferencyjnej 

Urzydu Gminy Baboszewo. 

VlII. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA 

Wykonanie zam6wienia winno nastqpic w terminie do dnia 13 Iistopada 2020 r. po 

wczeSniejszym uzgodnieniu telefonicznym termin6w instalacj i sprzytu/dostarczenia sprzytu 

z dyrektorem Szkoly Podstawowej w Mystkowie. 

IX. KRYTERIUM OCENY 

I. Zamawiajljcy przewiduje mozliwosc skladania ofert czysciowych: 

• Cz~sc I - dostawa i montaz tablicy interaktywnej wraz z osprz~tem towarzyszljcym 

(projektor multimedialny, uchwyt do projektora, kable, soundbar) dla Szkoly 

Podstawowej w Mystkowie. 

• Cz~sc II - dostawa niszczarki dokument6w dla Szkoly Podstawowej w Mystkowie. 

2. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najnizsza cena. 

X. OCENA OFERTY 

Zamawiajljcy dokona wyboru oferty najkorzystniej szej pod wzglydem technicznym, 

funkcjonalnym i uzytkowym mieszcz,!cej siy w budzecie zadania na podstawie kryterium: 

najniisza cena. 

XI. INFORMACJE DOTYCZL\CE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Wyb6r najkorzystniejszej oferty Zamawiaj,!cy opublikuje na stronie internetowej 

www.bip.gminababoszewo.pl w zakladce Zam6wienia publiczne oraz powiadomi mailowo 

Wykonawcy wylonionego w drodze postypowania. 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Informacja dotyczljca przetwarzaniem danych osobowych. 

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

"ADMINISTRA TOR"), z siedzib,!: ul. Warszawska 9A, 09-\30 Baboszewo. 

Z Administratorem mozna siy kontaktowac pisemnie, za pomoc,! poczty tradycyjnej na 

adres: ul. Warszawska 9A, 09- 130 Baboszewo lub drog,! e-mailowlj pod adresem: 

urzad@gminababoszewo.pl .. 

2. Administrator wyznaczyl lnspektora Ochrony Danych, z kt6rym mozna siy skontaktowac 

pod adresem mailowym: iod@gminababoszewo.pl .. 



3. Pani/Pana dane osobowe slj przetwarzane na podstawie at1. 6 ust. I lit. c),e) Rozporzljdzenia 

Parlamentu Europej skiego i Rady (UE) 201 6/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony os6b fizycznych w zwiljzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne 

rozporzljdzenie 0 ochronie danych). 

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa sit( w celu zWlljzanym z postt(powaniem 

o udzielen ie zam6wienia publ icmego nr ZP.271.2.11.2020 prowadzonym w trybie 

zapytania ofel10wego. 

5. Dane osobowe nie pochodzlj od stron trzecich. 

6. Administrator nie zamierza przekazywae danych do panstwa trzeciego lub orgal1lzacJI 

mit(dzynarodowej. 

7. Administrator bt(dzie przekazywal dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie 

przepisow prawa. 

8. Dane osobowe bydlj przetwarzane przez Administratora przez okres 4 lat od dnia 

zakonczenia postt(powania 0 udzielenie zam6wienia, a jeze li czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwan ia UI11Owy. 

9. Osoba, kt6rej dane dotyczlj ma prawo do Zljdania od administratora dostypu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usuniycia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takZe prawo do przenoszenia danych. 

10. Skargy na dzialania Administratora mozna wniese do Prezesa Urzt(du Ochrony Danych 

Osobowych. 

11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

X. INNE INFORMACJE 

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

2. Ogloszenie 0 wyborze naj korzystniej szej oferty zostanie zamieszczone na: stronie 

internetowej Zamawiajljcego: www.gminababoszewo.pl. 

3. Zapytanie ofertowe moze zostae zmienione przed uplywem terminu skladania ofert 

przewidzianYI11 w zapytaniu ofertowym. Zal11awiajqcy przedluza terl11in skladania ofer! 

o czas niezbt;dny do wprowadzenia zmian w ofertach, jezeli jest to konieczne z uwagi na 

zakres wprowadzonych zl11i an. 

4. Trese pytan dotyczljcych zapytania ofertowego wraz z wyjasnieniami zamawlaJllcego 

publikowana bt(dzie na stronie Zamawiaj ljcego www.bip.gminababoszewo.pl. 

5. Osoby uprawnione do porozumiewania sit; z Wykonawcami: 



I) w sprawach zwil)zanych z przedmiotem zamowienia: Pani Janina Jozwiak -

Dyrektor Szkoly Podstawowej w Mystkowie, e-mail: e-mail: spmystkowo@wp.pl. 

tel/fax. (023) 661- 10-35; 

2) w sprawach zwil)zanych z procedurl) lldzielenia zamowienia pllblicznego: Pan 

Jllstyna Solecka, e-mail: solecka@gminababoszewo.pl. tel.: (23) 661 10 91 wew. 

40. 

XII. Zamawiajl)cy zastrzega sobie prawo do llniewaznienia postypowania bez podania 

przyczyny, bez prawa roszczen Wykonawcow do ZWrotll kosztow llczestnictwa 

w postypowaniu (przygotowania oferty). 

Zalaczniki: 

• Specyfikacja techn iczna dotyczl)ca cZysci I zamowienia - Zall)cznik nr I 

• Specyfikacja techniczna dotyczl)ca czysci II zamowienia - Zall)cznik nr 2 

• Formlliarz oferty cenowej (czyse I) - Zall)cznik nr 3 

• Formlliarz oferty cenowej (czyse /I) - Zall)cznik nr 4 

• Wzor llmowy (czyse I) - Zall)cznik nr 5 

• Wzor umowy (CZySC /I) - Zall)cznik nr 6 


