
GMINA BABOSZEWO 
UCj··l JO !3;:lboszewo, ul. Warszawska 9A 

Regon 130378054 
NIP 5671790440 

ZP.271.2.13.2020 

Baboszewo, dnia 30pazdziernika 2020 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Gmina Baboszewo (zwana dalej "Zamawiaj,!cym") zaprasza Wykonawc6w do z!ozenia oferty na 
realizacj~ zadania pn. "Dostawa 6 kompletow ubran specjalnych dla Ochotniczej Strazy 
Pozarnej z Woli Folwark". 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJi\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 ofertowe w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego 0 wartosci szacunkowej 

ponizej 30000 euro (z wyl,!czeniem stosowania przepis6w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zam6wiell publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 u.Pzp Dz.U. 2019, poz.1843, ze zm.). 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 

1. Przedmiotem zam6wienia jest dostawa 6 komplet6w ubrall specjalnych dla Ochotniczej 
Strazy Pozarnej z Woli Folwark. Szczeg6!owy opis przedmiotu zaln6wienia zawiera 
Zahjcznik N r 1. 

2. Zamawiaj,!cy wymaga by dostarczone ubrania specjalne byly nowe, zapakOWal1e fabrycznie, 

nie posiadaly wad, nie byly przedmiotem praw os6b trzecich. 

3. Zamawiaj,!cy wymaga by przedmiot zam6wienia spelnial wymagania jakosciowe, wymogi 

nOfmy EN 469 Odziez ochronna ella strazak6w. 

4. Zamawiaj,!cy wymaga by przeelmiot zam6wienia by! zgodny z Opisem Przeelmiotu 

Zam6wienia ubrania specjalnego KG PSP z 2019 roku. 

5. Zamawiaj '!cy wymaga by oferowany przeelmiot zam6wienia posiaela! aktualne swiadectwo 

elopuszczenia zgodne z rozporz,!elzeniem Ministra Spraw Wewnytrznych i Aelministracji 

z elnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrob6w sluz'lcych zapewnieniu 

bezpieczellstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad 

wyelawania dopuszczenia tych wyrob6w elo uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1001 ze zm.) 

- CNBOP-PIB. 

6. Wykonawca zobowi'lzany jest dostarczyc wraz z przeelmiotem zan16wienia kopie ww. 
elokument6w poswiadczone za zgodnosc z oryginalem. 

7. Zamawiaj'lcy wymaga by przeelmiot zam6wienia posiaelal gwarancjy proelucenta na min. 24 

miesiilce. 
IV, Wedlng wspolncgo Siownika Zamowien (CPV) 

• 18410000-6 - oelziez specjalna 

V. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMOWIENIA 

Przeelmiot zam6wienia naleZy elostarczyc w terminie 21 dni oel elnia poelpisania umowy. 

Miejsce realizacji zam6wienia: Urzljd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 

Baboszewo. 
VI. WARUNKI UDZIALU W POSTF;POWANIU 

o uelzielenie zam6wienia mog,! ubiegac si~ Wykonawcy, kt6rzy prowaelz'! elzialalnosc gospoelarcz,! 
wpisan,! elo odpowieclniego rejestru (CEIDG lub KRS). 



VII. KRYTERIUM OCENY OFERT 
1. Kryterium wyborn najkorzystniejszej oferty jest najnizsza cena brutto. 
2. Wykonawca okresli cent; oferty, ldora stanowie bt;dzie wynagrodzenie ryczaltowe za 

realizacjy przedmiotu zamowienia, podaj1lc j~ w zapisie liczbowym i slownie z doldadnosci1l 
do grosza (do dwoch miejsc po przecinku). 

3. Cena ofertowa musi zawierae wszystkie koszty zwi1lzane z realizacj1l zadania, w tym 
podatek VAT w ustawowej wysokosci, a tal(ze iune koszty niezbydne do zrealizowania 

zrunowienia. 
VIII. SPOSOB PRZYGOTOWANIA I ZLOZENIA OFERTY 
1. Oferta powinna bye sporz~dzona w jt;zyku polskim na "Formularzu ofertowym" 

stanowi1lcym za1'lcznik Nr 2 do niniejszego zapytania, podpisana przez osobt;/y uprawnione 

do wystt;powania w imieniu Wykonawcy, opatrzona pieczyci1l Wykonawcy, posiadae datt; 
. sporz1ldzenia. 

2. Dopuszcza sit; zlozenie 
dostypnej pocl aclresem: 
w nastypuj1lcy sposob: 

oferty w postaci elektronicznej za posrednictwem Platformy 
https:llgminababoszewo.ezamawiajacy.pll.Ofertt; nalezy zlozye 

• Wykonawca sklada ofertt; poprzez wypelnienie Formularza oferty (Formularz oferty stanowi 
Zal1lcznik nr 2 do Zapytania ofertowego w wersji edytowalnej, ktory mozna wypelnie, 
podpisae, zeskanowae oraz zal'!czyc jako dohunent - zatytulowany "Oferta", 

• Wykonawca dodaje w zaklaclce "OFERTY"dokumenty (zal~czniki), 

• Wykonawca winien opisae zal,!czniki nazw1l umozliwiaj1lcltjego identyfikacjy, 

• zlozenie oferty wraz z zal1lcznikami naslypuje poprzez polecenie "Zloz oferty", 

• Potwierdzeniem prawicllowo zlozonej oferty jest komunikat systemowy "Oferta zlozona 
poprawnie" oraz wygenerowany raport ofert z zakladki "Oferty", 

• 0 terminie zlozenia oferty decycluje czas pelnego przeprocesowania transakcji na Platformie, 

• po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany (jezeli Wykonawca zamiesci niewlasciwy 

plik, moze go usun1lc zaznaczaj~c plik i klikaj1lc polecenie "usun") 

• Wykonawca sklacla ofert" w formie zaszyfrowanej, dlatego tez oferty nie s1l widoczne clo 
momentu odszyfrowania ich przez Zamawiaj1lcego, ich trese jest dostypna w raporcie oferty 
generowanym z zakladki "oferty". 

3. Po uplywie terminu skladania ofert, zlozenie oferty (zalltcznik6w) nie b"clzie mozliwe. 
4. Korzystanie z Platformy jest bezplatne. 

Do oferty naleZV zah)czyc: 

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

• opis oferowanego produktu wraz z podaniem nazwy przec\miotu zamowienia, 

• kopie clopuszczen do u:tytkowania i certyfikat6w, tabel" rozmiarow. 
IX. TERMIN I MIEJSCE ZLOZENIA OFERTY, TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Oferty nalezy zlo:tyc do 06.11.2020 r. do godz. 10:00 za posrednictwem kurieralpoczty lub 
osobiscie na adres: Urz~d Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo lub 
osobiscie w KANCELARII OGOLNEJ Urzyclu Gminy Baboszewo w zamkniytej kopercie. 
Koperty zamknit;l1l nalezy opisae "Oferta 6 kompletow ubran specjalnych dla 
Ochotniczej Strazy Pozarnej z Woli Folwark", oznaczenie sprawy: ZP.271.2.13.2020, 
nie otwierac przed uplywem terminu otwarcia ofert. 

2. W przypadku skladania oferty w postaci elektornicznej - Oterty nalezy zlozye na Platformie 
pod adresem: https:llgminababoszcwo.ezamawiajacy.pll w zaldadce "OFERTY" 



06.11.2020 r. do godz. 10:00. 
3. Oferty zlozone po terminie nie zostan,! rozpatrzone. 
4. Otwarcie zlozonych ofert nast,!pi w dniu 06.11.2020 r. godz. 1005 w Sali Konferencyjnej 

Urzydu Gminy Baboszewo (pok. 24). 
5. Informacja 0 wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie 

intemetowej Zamawiaj,!cego oraz na Platformie w zakladce "Dokumenty zam6wienia" 
w folderze "Informacja z otwarcia ofert". 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Informacja dotycz!\ca przetwarzaniem danych osobowych. 

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest W6jt Gminy Baboszewo (dalej: 
"ADMINISTRATOR"), z siedzib'l: ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo. 
Z Administratorem moina siy kontaktowac pisemnie, za pomoc,! poczty tradycyjnej na 
agres:llLJ¥arJ3~aJ'Cska 9A, 09-130 BahQszewO lub drog,! e-mailow'l pod adresem: 
urzad@gminababoszewo.pl. 

2. Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z kt6rym mozna siy skontaktowac 
pod adresem mailowym: iod@gminababoszewo.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe S'l przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ),e) Rozporz'ldzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
oclU'ony os6b tizycznych 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). 

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa siy w celu zwi'lzanym z postypowaniem 
o udzielenie zam6wienia publicznego nr ZP.271.2.13.2020 prowadzonym w trybie 
zapytania ofertowego. 

5. Dane osobowe nie pochodz'l od stron trzecich. 
6. Administrator nie zamierza przekazywac clanych do pal1stwa trzeciego lub orgamzacJ! 

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

przepis6w prawa. 
8. Dane oso bowe byd'l przetwarzane przez Administratora przez okres 4 lat od dnia 

zakOllczenia postypowania 0 udzielenie zam6wienia, a jezeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata. okres przechowywunia obejmuje caly czas trwania umowy. 

9. Osoba, kt6rej dane dotycz'l rna prawo do z'ldania 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 wniesc do Prezesa Urz"du Ochrony Danych 
Osobowych. 

11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 
XI. INNE INFORMACJE 

1. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie intemetowej: ,vww.bip.gminababoszewo.pl 
oraz na Platformie dost"pnej pod adresem: https:llgminababoszewo.ezamawiajacy.pll 
w dniu 30 pazdziernika 2020 r. 

2. Ogloszenie 0 wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zaluieszczone na: stronie 
intemetowej Zamawiaj'lcego: www.gminababoszewo.pl oraz na Platformie dost"pnej pod 
adresem: https:llgminababoszewo.ezamawiajacy.pl/ 

3. Zapytallie ofertawe maze zosta6 zmienione przed uplywem terminu skladallia ofert 



przewidzianym w zapytaniu ofertowym. Zamawiaj~cy przedluza termin skladania ofert 
o czas niezbydny do wprowadzenia zmian w ofertach, jezeli jest to konieczne z uwagi na 
zakres wprowadzonych zmian. 

4. Trese pytrui dotycz~cych zapytania ofertowego wraz z wyjasnieniami zamawiaj~cego 

publikowana bydzie na stronie Zamawiaj~cego www.bip.gminababoszewo.pl oraz na 
Platformie dostypnej pod adresem: https:llgrninababoszewo.ezamawiajacy.pl/ 

5. Osoby uprawnione do porozumiewania siy z Wykonawcami: 
I) w sprawach zwii/zanych z przedmiotem zam6wienia: Pani Ilona Siejlca, e-mail: 
siejka@gminababoszewo.pl. 
2) w sprawach zwii/zanych z procedur~ udzielenia zam6wienia publicznego: Pani Justyna 
Solecka, e-mail: solecka@gminababoszewo.pl. 

6. Zamawiaj~cy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postypowania bez poclania 
prJ:yc;cynh_bez_Na}Va roszczen Wykonawc6w do zwrotu koszt6w J-lczestnictwa 
w postypowaniu (przygotowania oferty). 

Zalaczniki: 
I. Opis przedmiotu zam6wienia - Zal~cznik Nr 1 
2. Fonnularz oferty cenowej - Zal~cznik Nr 2 

W~T 
mgr into Bogda1l Janusz Pietru3zewski 

3. Wz6r umowy - Zal~cznik Nr 3 


