
GMINA BABOSZEWO 
09·130 Baboszewo. lIl. Warszawsk<l C";/I 

Regan 130378054 

ZP.271.2 . 14.~0'20671790440 

Baboszewo, dnia 5 listopada 2020 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
Gmina Baboszewo (zwana dalej ,.lamawiaj 'lcym") zaprasza Wykonawcow do zlozenia oferty na 
rea lizacj t; zadania pn. "Dostawa nowego samochodu osobowego dla potrzeb Urz~du Gminy 
Baboszewo". 

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

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

II. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA 
Zapytanie ofertowe w pos t~powaniu 0 udzielenie zam6wienia pub licznego 0 wartosci szacun kowej 
ponizej 30 000 euro (z \"y l~czeniem stosowania przepis6w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamowiel1 publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 u.Pzp Dz.U. 2019, poz.1843 , ze zm.). 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 
I . Przedmiotem zam6wienia jest dostawa nowego samochodu osobowego dla potrzeb Urzydu 

Gminy Baboszewo. Szczeg6!owy opis przedmiotu zam6wienia zawiera Zall/cznik Nr l. 
2. Zamawiaj <)cy wymaga by dostarczony przedmiot zam6wienia by! fa blycznie no""y, 

wyprodukowany w roku 2020, nie posiada! wad techn icznych oraz prawnych, nie byl 

przedmiotem praw os6b trzecich. 
3. Zamawiaj 'lcy wymaga by przedmiot zal116wienia spelnial polskie wYl11agania, w tym 

warunk i techniczne, wynikajqce z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo 0 ruchu 
drogowym (Dz.U.2020.110.t.j. ze zm.) oraz rozpo rz~dzen wy konawczych do tej ustawy. 

4. Zal11awiaj'lcy wymaga by przedmiot zal116wienia posiadal dokul11entacj t; umozliwiajqq jego 
rejestracj t;: Fakturt; VAT, kal1~ pojazdu, swiadectwo zgodnosci w UE wraz z oswiadczeniel11 
o danych niezbydnych do rejestracji pojazdu oraz ks iqZk~ gwarancyjnq, instrukcj y obslugi 

w jyzyku polskil11. 
5. Zamawiaj qcy wymaga by przedmiot zal116wienia posiadal gwarancjy na min. 5 lat, 

w pierwszych 2 latach bez lil11itu przebiegu oraz gwarancj" na perforacjy nadwozia - min. 

10 lat. 
6. Zal11awiaj qcy \vymaga by przedl11iot zam6wienia zostal dostarczony do jego siedziby tj. 

Urzt;du Gminy Baboszewo, 09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9A w przypadku, gdy 
siedzi ba Wykonawcy znajduje sit; w odleg!osci ponad 50 kIll od siedziby Zamawiaj'lcego. 
Odbi6r przedmiotu zam6wienia jest l110zli \vy w siedzibie Wykonawcy, pod warunkiem, ze 
znajduje sit; ona w odleg!osci do 50 kIn od siedziby Zal11awiajqcego. 

7. Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracownika Urzydu Gminy Baboszewo w zakresie 

biez'lcej obslugi samochodu w dniu przekazania w siedzibie Zal11awiaj 'lcego lub 
Wykonawcy. 

IV. Wcd lug wspolncgo Slownika Zam6wien (CPV) 

• 34110000-1 - samochody osobowe. 

V. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMOWIENIA 
Przedmiot zam6wienia nalezy dostarczyc w terminie do dnia 30.11.2020 r. zgodnie z punktel11 III 

pod punkt 6. 



Miejsce realizacji zamowienia: Urz!jd Gminy Baboszewo, uJ. Warszawska 9A, 09-130 
Baboszewo. Mozliwy jest odbior przedmiotu zamowienia z siedziby Wykonawcy w przypadku, 

gdy znajduje siy ona w odleglosci do 50 km od siedziby Zamawiaj!)cego. 

VI. W ARUNKI UDZIALU W posn;pow ANIU 
o udzielenie zamowienia mogq ubiegae siy Wykonawcy, ktorzy prowadzq dzialalnose gospodarczq 

wpisanq do odpowiedniego rejestru (CEIDG lub KRS). 

VII. KRYTERIUM OCENY OFERT 
I. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najni:i:sza cena brutto. 
2. Wykonawca okresli ceny oferty, ktora stanowie bydzie wynagrodzenie ryczahowe za 

real izacjy przedmiotu zamowienia, podajqc jq w zapisie liczbowym i slownie z dokladnosciq 
do grosza (do dwoch miejsc po przecinku). 

3. Cena ofe rtowa musi zawierae wszystkie koszty zwi,!zane z rea li zacjq zadania, w tym 

_ podatek VAT ~ustawowej wysokosc i. a takZe inne _kosztL niezb.,gne do zrealizowania 

zatn6wienia. 

VIII. SPOSOB PRZYGOTOWANIA I ZLOZENIA OFERTY 
I . Oferta powinna bye sporz'ldzona w jyzyku polskim na "Formularzu ofertowym" 

stanowiqcym zal'lczn ik N r 2 do niniejszego zapytan ia, podpisana przez osoby/y uprawnione 

do wystypowania w imien iu Wykonawcy, opatrzona pieczyciq Wykonawcy, posiadae daty 

sporzqdzenia. 

2. Dopuszcza siy zlozenie oferty w postaci elektronicznej za posrednictwem Platformy 

dost<;pnej pod adresem: https: //gminababoszewo.ezamawia jacv.pll.Oferty nalezy zlozye 

w nast~pl0qcy sposob: 

• Wykonawca sk lada ofert<; poprzcz wype lnien ie Fomlularza oferty (Formularz oferty 

stanowi Zal'lcznik nr 2 do Zapytania ofertowego w wersji edytowalnej, ktory mozna 

wypelnic, podpisae, zeskanowae oraz zalqczyc jako dokument - zatytulowany "Oferta", 

• Wykonawca dodaje w zakladce ,.OFERTY"dokumenty (zalqczniki), 

• Wykonawca winien opisac zalqczniki nazwq umozliwiajqcq jego identyfikacj<;, 

• zlozenie oferty wraz z zal'lcznikami nastypuje poprzez polecenie "Zloz oferty", 

• Potwierdzeniem prawidlowo zlozonej oferty jest komunikat systemowy ,.Oferta zlozona 

poprawnie" oraz wygenerowany raport ofel1 z zakladki ,.Oferty'·, 

• a terminie zlozenia oferty decyduje czas pelnego przeprocesowania transakcj i na 

PlatfOlmie, 

• po ZaplSal1lU, plik jest w Systemie zaszyfrowany Gezeli Wykonawca zamleSC I 

niewlasc iwy plik, maze go usun'lc zaznaczajqc plik i klikaj'lc polecenie " usllli") 

• Wykonawca sklada oferty w fonnie zaszyfrowanej , dlatego tez oferty nie Sq widoczne do 

momentu odszyfrowania ich przez Zamawiaj 'lcego, ich treSe jest dostypna w raporcie 

oferty generowanym z zakladki "oferty". 

3. Po uplywie terminu skladania ofert, zlozenie oferty (zalqcznikow) nie bydzie mozli we. 

4. Korzystanie z Platformy jest bezplatne. 

Do ofertv nalezv zalaczve: 

• pelnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku skladan ia oferty przez 

pelnomocnika, 

• aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji a dzialalnosci 

gospodarczej, j eS li odrybne przepisy wymagajq wpisu do rej estru lub ewidencji , 

wystawiony nie wczesniej jak 6 miesi<;cy przed terminem skladania oferty (kserokopia 



potwierdzona za zgodnosc z oryginalem przez Wykonawcy). 

• opis oferowanego samochodu wraz z podaniem nazwy przedmiotu zamowienia. 

IX. TERMIN ( MIEJSCE ZLOZENIA OFERTY, TERMIN OTWARCIA OFERT 

I. Oferty nalezy zloZyc do 13.11.2020 r. do godz. 10:00 za posrednictwem kurieraipoczty lub 

osobiscie na adres: Urz'ld Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo lub 

osobiscie w KANCELARII OGOLNEJ Urzydu Gminy Baboszewo w zamkniytej kopercie. 

Kopertt; zamkniyt'l nalezy opisac "Oferta na dostawt; nowego samochodu osobowego dla 

potrzeb Urzt;du Gminy Baboszcwo", oznaczenie sprawy: ZP.271.2.14.2020, nie 

otwierac przed uplywem terminu otwarcia ofert. 

2 . W przypadku skladania oferty w postaci elektronicznej - Ofert, nalezy zlozyc na Platformie 

pod adresem: https://gminababoszewo.ezamawiajacy.pl/ w zakladce "OFERTY" do 

dnia 13.11.2020 r. do godz. 10:00. 

3. Oferty zlozone-pO-terminie-nie-zostanq rozpatrzone. 

4. Otwarcie zlozonych ofert nast!)p i w dniu 13.11.2020 r. godz. 100
; w Sali Konferencyjnej 

Urz,du Gminy Baboszewo (pok. 24). 

5. Informacja 0 wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie 

internetowej Zamawiaj'lcego oraz na Platformie w zakladce "Dokumenty zamowienia" 
w folderze .,Informacja z otwarcia ofert'·. 

6. W toku dokonywania oceny zlozonych ofert Zamawiajqcy moze z!)dac od Wykonawcow 

wyjasnien dotycz!)cych tresc i zlozonych ofelt. 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

(nformacja dotyczljca przetwarzaniem danych osobowych. 

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wajt Gminy Rahoszewo (dalej: 

.. ADMINISTRATOR"), z siedzibll : ul. Warszawska 9A, 09- 130 Baboszewo. 

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

adres: ul. Warszawska 9A, 09- 130 Baboszewo lub drogq e-mai low!) pod adresem: 

urzad@gminababoszewo.pl. 

2. Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z ktorym mozna si, skontaktowac 

pod adresem mailowym : iod@gminababoszewo.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe Sq przetwarzane na podstawie art. 6 ust. I lit. c),e) Rozporzqdzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osob tizycznych w zwi!)zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

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

rozporz!)dzenie 0 ochronie danych). 

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa siy w celu zwi'lzanym z postypowaniem 

o udzielenie zamowienia publicznego nr ZP.271.2.14.2020 prowadzonym w trybie 

zapytania ofertowego. 

5. Dane osobowe nie pochodz'l od stron trzecich. 

6. Administrator nie zamierza przekazywac danych do panstwa trzeciego lub organizacj i 

miydzynarodowej. 

7. Administrator b,dzie przekazywal dane osobowe innym podmiotom, ty Iko na podstawie 

przepisow prawa. 

8. Dane osobowe b<;dq przetwarzane przez Administratora przez okres 4 lat od dnia 

zakonczenia postypowania 0 udzielenie zamowienia, 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, usunit;cia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 
wniesienia sprzeci wu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych. 

10. Skarg<; na dzialania Administratora moma wnieSc do Prezesa Urz<;du Ochrony Danych 

Osobowych. 
II . Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

XI. INNE INFORMACJE 
I . Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej : www.bip.f!minababoszewo.p l 

oraz na PlatfOlm ie dostypnej pod adresem: https:llgminababoszewo.ezamawiajacv.pl/ 

w dniu 5 listOPlldll 2020 r . 
2. Ogloszenie 0 wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na: stronie 

internetowej Zamawia1~go: www.gminababoszewo.pl oraz na Plat fo rmie dost~jll1t!j pod 
adresem: h ttps:ll gm inababoszewo .ezamawiaj acy. pl/ 

3. Zapytanie ofertowe moze zostac Z111ienione przed uptywem terminu skladania ofe l1 
przewidzianym w zapytaniu ofertowym. Zamawiajqcy przedluza tennin skladania ofert 
o czas niezbydny do wprowadzenia zmian w ofertach, jezeli jest to konieczne z uwagi na 
zakres wprowadzonych zmian. 

4. Trese pytan dotyczqcych zapytania ofertowego wraz z wyjasnieniami zamawiaj'lcego 
publikowana bydzie na stronie Zamawiajqcego \Nyvw.bip.gminababoszewo.pl oraz na 
Platforn1ie dostt;pnej pod adresem: https:llgminababoszewo.ezamawiajacy. pl/ 

5. Osoby uprawnione do porozumiewania siy z Wykonawcami : 
1) w sprawach zwiqzanych z przedmiotem zam6wienia: Pan Wojciech Wolder, e-mail: 
sekretarz@gminababoszewo.pl. 
2) w sprawach zwiqzanych z procedurq lIdzielen ia zam6wienia publicznego: Pani JlIstyna 
Solecka, e-mai l: so lecka@gminababosze .. vo. pl. 

6. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postypowania bez podania 
przyczyny, bez prawa roszczen Wykonawc6w do zwrotll koszt6w lIczestnictwa 
w posu;powaniu (przygotowania oferty). 

Zalaczniki: 
I. Opis przedmiotu zam6wienia - Zal'lcznik Nr I 
2. Formlliarz ofe rty cenowej - Zalqcznik Nr 2 

3. Wz6r lImowy - Zalqcznik Nr 3 


