
GMINA BABOSZEWO 
' 19-130 B b --. <l oszewo, ul. Warszaws fGl 911 

Regon 130378054 

ZP.2 71.2.16.2 ~lfo5671790440 
Baboszewo, dnia 27 listopada 2020 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
Gmina Baboszewo (zwana dalej "Zamawiaj'lcym") zaprasza Wykonawcow do zlozenia oferty na 
realizacjy zadania pn. "Dostawa materialow biurowych i papierniczych (czt)sc I) oraz 
materialow eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urzljdzen wielofunkcyjnych (czt)sc 
II) dla Urz~du Gminy w Baboszewie i jednostek obslugiwanych". 

I. NAZWAI ADRES ZAMAWIAJ1\CEGO 
Gmina Baboszewo 
ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo, woj. mazowieckie, NIP 567-179-04-40 
tel. (23) 6611091, 
e-mail: urzad@gminababoszewo.pl 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA 
Zapytanie ofertowe w postypowaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego 0 wartosci szacunkowej 
ponizej 30000 eura (z wyhjczeniem 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 
Czt)sc I - dostawa materialow biurowych i papierniczych dla Urzt)du Gminy w Baboszewie 
i jednostek obslugiwanych 

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa materialow biurowych i papierniczych do siedziby 
Zamawiajqcego i siedzib jednostek obslugiwanych przez Zamawiajqcego zgodnie 
z Wykazami rzeczowo - ilosciowymi (Zalljczniki nr lA -11). 

2. Zalqczniki nr lA-II przedstawiaj'l szczegolowy opis potrzeb Zamawiaj'lcego i jednostek 
obslugiwanych dotyczqcy materialow biurowych i papierniczych, zawierajq rodzaj 
materialow oraz ich szacunkowe ilosci w okresie objytym zamowieniem. 

3. Dostawa przedmiotu zamowienia bydzie realizowana sukcesywnie co najmniej I raz 
w miesiqcu w miary pojawiajqcego siy zapotrzebowania Zamawiaj'lcego i jednostek 
obslugiwanych, bez wzglydu na wartosc dostawy. Dostawa nastqpi w terminie 4 dni 
roboczych od zlozenia przez Zamawiajqcego lub jednostki obslugiwane zamowienia 
w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem, transportem Wykonawcy, na jego koszt 
i ryzyko do siedziby odpowiednio: Zamawiajqcego lub jednostek obslugiwanych. 
Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwosc realizacji dostawy w terminie krotszym niz 
okreslono powyzej w uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z Wykonawc'l. 

4. Dostawy bydq realizowane partiami w ilosciach wskazanych w kazdorazowym zamowieniu 
Zamawiajqcego lub jednostek obslugiwanych. Do kazdej dostawy Wykonawca zobowiqzany 
bydzie dostarczyc zestawienie ilosciowe, na ktorym Zamawiajqcy lub kierownik jednostki 
obslugiwanej i Wykonawca potwierdzq podpisem odbior materialow. W przypadku 
rozbiemosci ilosciowych Strony potwierdzq faktycznie dostarczon'l ilosc. 

5. Zamawiajqcy i jednostki obslugiwane mogq dowolnie zmniejszyc ilosc zamawianych 
materialow biurowych i papierniczych okreSlonych szacunkowo w Wykazach rzeczowo -
ilosciowych (Zalqczniki nr lA-II) oraz zlozonej ofercie, w zalemosci od potrzeb. Z tego 
tytulu Wykonawcy nie przyslugujq zadne roszczenia finansowe lub prawne. 

6. Zamawiajqcy i jednostki obslugiwane mogq zwiykszyc ilosc zamowionych materialow 
biurowych i papierniczych okreslonych szacunkowo w Wykazach rzeczowo - ilosciowych 
(Zalqczniki nr lA-II) w zalemosci od potrzeb wlasnych, przy zachowaniu cen 
jednostkowych podanych przez Wykonawcy w ofercie przez caly okres umowy. 
Zwiykszenie ilosci zamawianych materialow biurowych i papierniczych nie wymaga 
podpisania aneksu do umowy. 



7. W przypadku wykorzystania wartosci zam6wienia, okreslonej w umowie w § 5 ust.! lit a) 
zgodnie ze zlozonq ofertq, Zamawiajqcy i jednostki obslugiwane mogq w ramach 
posiadanych srodk6w finansowych dokonywac zakupu material6w biurowych 
i papiemiczych wedlug cen okreslonych w ofercie, a dla material6w nie obj"tych ofertq po 
cenach katalogowych na dzien zlozenia zam6wienia w okresie obowiqzywania umowy. 

8. Zamawiajqcy dopuszcza zwi"kszenie wartosci zam6wienia w ilosci nie przekraczajqcej 20% 
ceny okreslonej w Formularzu oferty (Zalqcznik nr 1) dla cz"sci I zam6wienia. 

9. Zamawiajqcy i jednostki obslugiwane zastrzegajq sobie prawo do zakupu innych material6w 
biurowych i papiemiczych nie wymienionych w Wykazach rzeczowo - ilosciowych po 
cenach wynikajqcych z og6lnie dost"pnego cennika Wykonawcy na dzien zlozenia 
zam6wienia przez Zamawiajqcego lub jednostki obslugiwane do limitu posiadanych 
srodk6w finansowych. 

10. Zamawiajqcy wymaga by dostarczane materialy biurowe i papiemicze byly fabrycznie 
nowe, wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu oraz dobrej jakosci. 

II. Zamawiajqcy informuje, ze dopuszcza skladanie ofert na materialy biurowe i papiemicze 
jakosciowo r6wnowaznych, spelniajqcych r6wnowame parametry w stosunku do 
material6w podanych przykladowo. Przez material r6wnowazny Zamawiajqcy rozumie 
material 0 parametrach i wlasciwosciach nie gorszych niz materialy podane przykladowo. 

12. Wykonawca jest zobowiqzany do odpowiedniego opakowania i zabezpieczenia dostawy 
przedmiotu zam6wienia od miejsca zaladunku do miejsca przeznaczenia. 

Cz-rsc II - dostawa material6w eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek urzlldzen 
wielofunkcyjnych dla Urz-rdu Gminy w Baboszewie i jednostek obslugiwanych 

I. Przedmiotem zam6wienia jest dostawa material6w eksploatacyjnych do drukarek, 
kserokopiarek i urzqdzen wielofunkcyjnych wraz z odbiorem zu:i:ytych toner6w i tuszy, do 
siedziby Zamawiajqcego i siedzib jednostek obslugiwanych przez Zamawiajqcego zgodnie 
z Wykazami rzeczowo - ilosciowymi (Zalqczniki nr 2A-2I). 

2. Zalqczniki nr 2A-2I przedstawiajq szczeg610wy opis potrzeb Zamawiajqcego i jednostek 
obslugiwanych dotyczqcy material6w eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek 
i urzqdzen wielofunkcyjnych, zawierajq rodzaj material6w oraz ich szacunkowe ilosci 
w okresie obj"tym zam6wieniem. 

3. Dostawa przedmiotu zam6wienia b"dzie realizowana sukcesywnie co najmniej I raz 
w miesiqcu w miar" pojawiajqcego si" zapotrzebowania Zamawiajqcego i jednostek 
obslugiwanych, bez wzgl"du na wartosc dostawy. Dostawa nastqpi w terminie 4 dni 
roboczych od zlozenia przez Zamawiajqcego lub jednostki obslugiwane zam6wienia 
w formie pisemnej, eleictronicznej lub faksem, transportem Wykonawcy, na jego koszt 
i ryzyko do siedziby odpowiednio Zamawiajqcego lub jednostek obslugiwanych. 
Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwosc realizacji dostawy w terminie kr6tszym niz 
okreslono powyzej w uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z Wykonawcq. 

4. Dostawy b"dq realizowane partiami w ilosciach wskazanych w kazdorazowym zam6wieniu 
Zamawiajqcego lub jednostek obslugiwanych. Do kazdej dostawy Wykonawca zobowiqzany 
b"dzie dostarczyc zestawienie ilosciowe, na kt6rym Zamawiaj,!cy lub kierownik jednostki 
obslugiwanej i Wykonawca potwierdzq podpisem odbi6r material6w. 

5. W przypadku rozbiemosci ilosciowych Strony potwierdzq faktycznie dostarczon'! ilosc. 
6. Zamawiajqcy i jednostki obslugiwane mog,! dowolnie zmniejszyc ilose zamawianych 

material6w eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urzqdzen wielofunkcyjnych 
okreslonych szacunkowo w Wykazach rzeczowo - ilosciowych (Zalqczniki nr 2A-2I) oraz 
zlozonej ofercie, w zalemosci od potrzeb. Z tego tytulu Wykonawcy nie przyslugujq zadne 
roszczenia finansowe lub prawne. 

7. Zamawiajqcy i jednostki obslugiwane mogq zwi"kszye ilose zam6wionych material6w 
eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urZlfdzen wielofunkcyjnych w zalemosci od 
potrzeb wlasnych przy zachowaniu cen jednostkowych podanych przez Wykonawc" 



w ofercie przez caly okres umowy. Zwiykszenie ilosci zamawianych materialow 
eksploatacyjnych nie wymaga podpisania aneksu do umowy. 

8. W przypadku wykorzystania wartosci zamowienia, okreslonej w umowie w § 5 ust.! lit b) 
zgodnie ze zlozonll ofertll, Zamawiajllcy i jednostki obslugiwane mogll w ramach 
posiadanych srodkow finansowych dokonywae zakupu materialow eksploatacyjnych do 
drukarek, kserokopiarek i urzlldzen wielofunkcyjnych wedlug cen okrdlonych w ofercie, 
a dla materialow nie objytych ofertll po cenach katalogowych na dzien zlozenia zamowienia 
w okresie obowillzywania umowy. 

9. Zamawiajllcy dopuszcza zwiykszenie wartosci zamowienia w ilosci nie przekraczajllcej 20% 
ceny okreslonej w Formularzu oferty (Za1llcznik nr 1) dla czysci II zamowienia. 

10. Zamawiajllcy i jednostki obslugiwane zastrzegaj ll sobie prawo do zakupu innych materialow 
eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urzlldzen wielofunkcyjnych nie 
wymienionych w Wykazach rzeczowo - ilosciowych po cenach wynikajllcych z ogolnie 
dostypnego cennika Wykonawcy na dzien zlozenia zamowienia przez Zamawiajllcego lub 
jednostki obslugiwane do limitu posiadanych srodkow finansowych. 

11. Zamawiaj llcy wymaga, aby Wykonawca przewidzial w ofercie wymog odbioru i utylizacj i 
tonerow i tuszy, zgodnie z ustawll z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 797 ze zm.) lub recykling na swoj wlasny koszt i potrzeby - wszelkich zUZytych 
tonerow, tuszy, folii itp. materialow do drukarek, kserokopiarek i faksow uznawanych za 
niebezpieczne. 

12. W przypadku urzlldzen oznaczonych w Za1llcznikach nr 2A-21 znakiem "oryginallub org." 
wymagane sll wy1llcznie oryginalne materialy eksploatacyjne producenta danego urzlldzenia, 
tj. drukarki , kserokopiarki i urzqdzenia wielofunkcyjnego. Przez oryginalne Zamawiajllcy 
rozumie materialy eksploatacyjne wyprodukowane przez producenta sprzytu, do ktorego 
majll bye zastosowane. Dla pozostalych ur~dzen nieoznaczonych lub oznaczonych 
"zamiennik lub zam."dopuszczalne jest zaoferowanie przez Wykonawcy oryginalnych 
materialow eksploatacyjnych producenta sprzytu lub rownowamych. W przypadku, gdy 
produkt oryginalny posiada wbudowany uklad scalony, ktory monitoruje proces druku 
i zuZycie atramentuitonera, produkt rownowazny musi posiadae analogiczny element, 
umozliwiaj llcy pelnll wspolpracy z urzlldzeniem drukujqcym. 

13. Zamawiajllcy dopuszcza mozliwose przedstawienia w ofercie asortymentu rownowaznego 
(innego niz podany z nazwy przez Zamawiajllcego w fonnularzu ofertowym)dla pozostalych 
materialow (innych niz wymienione jako oryginalne) pod warunkiem, iz oferowany 
asortyment bydzie 0 takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakosciowych, 
funkcjonalnych oraz uZytkowych. W przypadku materialow eksploatacyjnych do drukarek, 
kserokopiarek i urzlldzen wielofunkcyjnych, materialy eksploatacyjne oryginalnie 
wyprodukowane (nie wczesniej niZ 6 miesi'rcy przed dostaw!! do Zamawiaj!!cego) przez 
producenta ur~dzen lub rownowame muszll bye fabrycznie nowe, nieuzywane, wolne od 
wad i praw osob trzecich. Za rownowazne uznaje siy artykuly nieregenerowane, nie poddane 
procesowi ponownego napelniania ani wymiany jakichkolwiek elementow, kompatybilne 
z urzqdzeniami, w ktorych byd'l wykorzystywane i niepowoduj'lce uszkodzen ani zaburzen 
w pracy urzlldzen, do ktorych Sll przeznaczone. Rownowame materialy muszll miee 
wydajnose co najrnniej takll jaka zostala podana w za1llcznikach nr 2A-2I , temperatura 
topnienia tonera i czas schniycia tuszu nie mogll bye gorsze od parametrow materialow 
oferowanych przez producenta urzqdzenia lub powinny uwzglydniae stopien tolerancji, 
ktorll producent wyznaczyl do prawidlowego dzialania urz'ldzenia. Materialy rownowazne 
mus~ dzialae analogicznie, jak materialy oryginalne producenta urz'ldzen i posiadae 
elementy elektroniczne dajllce komunikaty przy pracy w sieci . Weryfikacja zgodnosci 
b"dzie odbywala siC( w trakcie kazdej dostawy materialow eksploatacyjnych. Wykonawca 
zobowillzany jest dolllczye oswiadczenie producenta materialu eksploatacyjnego 
rownowaznego, ze oferowane kasety z tonerem illub tusze Sll materialami nowymi, wolnymi 



od wad, kompletnymi, a zaden z element6w kasety z tonerem i/lub tuszu nie jest wt6rnie 
wykorzystany, ani nie pochodzi z procesu recyklingu. 

14.lezeli w trakcie trwania umowy Zamawiaj~cy stwierdzi, iz wydajnosc, jakosc lub 
niezawodnosc dostarczanych produkt6w niekorzystnie odbiega od parametr6w produktu 
oryginalnego pochodz~cego od producenta urz~dzeni a, do kt6rego material jest 
przeznaczony lub jezeli produkt nie sygnalizuje we wlasciwy spos6b stanu zuzycia tuszu lub 
tonera, Wykonawca na zlldanie Zamawiajllcego winien artykul oferowany w asortymencie, 
kt6rego z~danie dotyczy, wymieni6 na artykul spelniaj~cy z~danie Zamawiaj~cego (np. na 
pochodzllcy od producenta, do kt6rego artykul jest przeznaczony), bez zmiany ceny. 

15. W przypadku uszkodzenia sprze;tu, wyniklego z faktu uZycia r6wnowaznego materialu 
eksploatacyjnego, wszelkie awarie i usterki be;dll usuwane w autoryzowanym serwisie na 
koszt Wykonawcy. 

16. W celu potwierdzenia, ze oferowane materialy r6wnowaz.ne odpowiadaj ~ wymagamom 
okreslonym przez Zamawiaj~cego Wykonawca zobowillzany jest zloZyc oswiadczenie 
stanowi~ce Zal~cznik nr 3 do Zaproszenia. 

17. Dostarczone przez Wykonawce; artykuly eksploatacyjne na nie uszkodzonym opakowaniu 
be;dll posiadaly: date; produkcji wyrobu, znak firmowy producenta, etykiety zawieraj~ce 

nuiner katalogowy i jego termin, liste; kompatybilnosci (typ drukarek i urzlldzen 
wielofunkcyjnych, do kt6rych s~ przystosowane). 

18. Zamawiaj llcy nie dopuszcza do zaoferowania material6w eksploatacyjnych 
regenerowanych, refabrykowanych, uzupelnianych (tzw. Refill) oraz material6w, kt6re 
ograniczajll pelnll wsp6lprace; z programem sprze;tu monitoruj~cego stan zasobnik6w 
z tuszem lub tonerem. Produkty takie nie zostanll uznane przez Zamawiajllcego za 
r6wnowazne. 

19. Wykonawca jest zobowi¥any do odpowiedniego opakowania i zabezpieczenia dostawy 
przedmiotu zam6wienia od miejsca zaladunku do miejsca przeznaczenia. 

IV, Wed lug wspolnego Slownika Zamowien (CPV) 
• 30190000-7 rMny sprze;t i artykuly biurowe 
• 30192000-1 wyroby biurowe 
• 22600000-6 tusz 
• 30124000-4 cze;sci i akcesoria do maszyn biurowych 

V. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAM6WIENIA 
1. Zam6wienie realizowane be;dzie w terminie od dnia zawarcia umowy (zaleznie od potrzeb 

Zamawiaj~cego lub jednostki obslugiwanej przez Zamawiaj~cego) do 31.12.2021 r., 
dostawy be;d~ realizowane od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. 

2. Wykonawca zobowi~zuje sie; dostarczac przedmiot zam6wienia w dniach od poniedzialku 
do pi~tku w godz. 8.00 - 15 .00 odpowiednio do siedzib Zamawiaj llcego lub jednostek 
obslugiwanych : 

I) Urzlld Gminy Baboszewo 
ul. Warszawska 9A 
09-130 Baboszewo 

2) Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Baboszewie 
ul. Warszawska 9A 
09- 130 Baboszewo 

3) Zaklad Wodoci!)g6w i Kanalizacji w Baboszewie 
ul. Warszawska 9A 
09-130 Baboszewo 

4) Gminna Biblioteka Publiczna 
ul. Warszawska 9A 
09-130 Baboszewo 

5) Szkola Podstawowa w Baboszewie 
ul. lana i Antoniego Brodeckich 6 



09-130 Baboszewo 
6) Przedszkole w Baboszewie 

ul. Jana i Antoniego Brodeckich 4 
09-130 Baboszewo 

7) Szkola Podstawowa w Mystkowie 
Mystkowo 53 
09-130 Baboszewo 

8) Szkola Podstawowa w Polesiu 
Polesie 9 
09-130 Baboszewo 

9) Szkola Podstawowa w Sarbiewie 
Sarbiewo 17 
09-130 Baboszewo 

VI. WARUNKI UDZIALU W POSTF;POWANIU 
o udzielenie zamowienia mogq ubiegae siy Wykonawcy, ktorzy prowadzq dzia/alnose gospodarczq 
wpisanq do odpowiedniego rejestru (CEIDG lub KRS). 

VII. KRYTERIUM OCENY OFERT 
1. Zamawiajqcy przewiduje mozliwose skladania ofert czysciowych: 
• CZyse I - dostawa materialow biurowych i papiemiczych dla Urzydu Gminy w Baboszewie 

i jednostek obslugiwanych 
• CZyse II - dostawa materia/ow eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urzqdzen 

wielofunkcyjnych dla Urzydu Gminy w Baboszewie i jednostek obslugiwanych 
2. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena przedmiotu zamowienia - 100% 
3. Opis przyznawania punktacji - sposobu przyznawania punktacji za spelnienie danego 

kryterium oceny Oferty: 
• Cena przedmiotu zamowienia obejmuje ceny wykonania dostawy. Oferta z najnizszq cenq 

otrzyma maksymalnq ilose punktow = 100 pkt, oferty nastypne bydq oceniane na zasadzie 
proporcji w stosunku do oferty najtanszej wg wzoru: 

C = IC m;.1 C b,d) x 100 

gdzie: 
C - liczba punktow za ceny ofertowq 
C m;. - najnizsza cena ofertowa sposrod ofert badanych 
C b,d - cena oferty badanej 
• Uzyskana z wyliczenia ilose punktow zostanie ostatecznie ustalona z dokladnosciq do 

drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrqglen matematycznych. 
4. Zamawiajqcy oceni oferty odrybnie dla kazdej czysci zamowienia. 
5. Wynagrodzenie ryczahowe obejmuje wszystkie koszty zwiqzane z realizacjq przedmiotu 

zamowienia, w tym ryzyko i odpowiedzialnose Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich 
kosztow zwiqzanych z realizacjq przedmiotu umowy, a tilie oddzialywania innych 
czynnikow majqcych lub mogqcych miee wplyw na koszty. 

6. Niedoszacowanie, pominiycie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze 
bye podstawq do zqdania zmiany wynagrodzenia ryczahowego. 

7. Ceny oferty Wykonawca wpisuje na Formularzu oferty (Zalqcznik nr 1 do Zaproszenia). 
W celu obliczenia ceny oferty Wykonawca zobowiqzany jest wypelnie wszystkie wymagane 
pozycje w Wykazach rzeczowo ilosciowych (Zalqczniki nr lA-lI - w przypadku Cz«)sci I 
i/ lub Zal'1czniki nr 2A-2! - w przypadku CZ4(sci II). 

8. Wykonawca zobowiqzany jest do podania w Wykazach rzeczowo - ilosciowych cen 
jednostkowych brutto oraz wartosci brutto (tj. ilose pomnozona przez ceny jednostkowq 
brutto). Podane ceny musz'1 zawierae wszystkie ewentualne upusty i koszty, w tym podatek 
VAT w obowiqzuj'lcej wysokosci, jakie poniesie Wykonawca w zwi<}Zku z realizacj'l 



zamowlenia W szczeg61nosci transport do siedziby Zamawiajqcego i jednostek 
obs1ugiwanych. 

9. Brak zaoferowania wyceny cho6by jednej pozycji w Wykazach rzeczowo - ilosciowych dla 
poszczeg61nych czysci, dla k:t6rych Wykonawca sldada oferty, spowoduje odrzucenie oferty. 

VIII. SPOSOB PRZYGOTOWANIA I ZLOZENIA OFERTY 
1. Oferta powinna by6 sporzqdzona w jyzyku polskim na "Formularzu ofertowym" 

stanowiqcym za1qcznik Nr 1 do niniejszego zapytania, podpisana przez osoby/y uprawnione 
do wystypowania w imieniu Wykonawcy, opatrzona pieczyciq Wykonawcy, posiada6 daty 
sporzqdzenia. 

2. Dopuszcza siy zlozenie oferty w postaci elektronicznej za posrednictwem Platformy 
dostypnej pod adresem: https:llgminababoszewo.ezamawiajacy.pl/.Oferty nalezy zloZy6 
w nastypujqcy spos6b: 
• Wykonawca sldada oferty poprzez wype1nienie Formularza oferty (Formularz oferty 

stanowi Za1qcznik nr 1 do Zapytania ofertowego w wersji edytowalnej , kt6ry moma 
wype1ni6, podpisac, zeskanowac oraz za1qczyc jako dokument - zatytu10wany "Oferta" , 

• Wykonawca dodaje w zakladce "OFERTY"dokumenty (za1qczniki), 
• Wykonawca winien opisac za1qczniki nazwq umozliwiajqcqjego identyfikacjy, 
• zlozenie oferty wraz z za1qcznikami nastypuje poprzez polecenie "Z16z oferty", 
• Potwierdzeniem prawidlowo zlozonej oferty jest komunikat systemowy "Oferta zlozona 

poprawnie" oraz wygenerowany raport ofert z zakladki "Oferty", 
• 0 terminie zlozenia oferty decyduje czas pelnego przeprocesowania transakcji na 

Platformie, 
• po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany Gezeli Wykonawca zamieSci 

niewlasciwy plik, moze go usunqc zaznaczajqc plik i klikajqc polecenie "usun") 
• Wykonawca sldada oferty w formie zaszyfrowanej , dlatego tez oferty nie sq widoczne do 

momentu odszyfrowania ich przez Zamawiajqcego, ich tresc jest dostypna w raporcie 
oferty generowanym z zakladki "oferty". 

3. Po uplywie terminu skladania ofert, zlozenie oferty (zalqcznik6w) nie bydzie mozliwe. 
4. Korzystanie z Platformy jest bezplatne. 

Do oferty naleZy zalaczv6: 
• pelnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku skladania oferty przez 

pelnomocnika, 
• aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji 0 dzialalnosci 

gospodarczej , jesli odrybne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji , 
wystawiony nie wczesniej jak 6 miesiycy przed terminem skladania oferty (kserokopia 
potwierdzona za zgodnosc z oryginalem przez Wykonawcy). 

• Formularz oferty cenowej - zalqcznik nr 1 do Zaproszenia wraz z Wykazami rzeczowo -
ilosciowymi - Zal'lczniki 1 A - II (dla czysci I) illub Zal'lczniki 2A-21 (dla czysci II), 

• Oswiadczenie (Zalqcznik nr 3 do Zaproszenia) - dotyczy czysci II. 
IX. TERM IN I MIEJSCE ZLOZENIA OFERTY, TERMIN OTWARCIA OFERT 

I. Oferty naleZy zloZyc do 07.12.2020 r. do godz. 10:00 za posrednictwem kuriera/poczty lub 
osobiscie na adres: Urzqd Ominy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo lub 
osobiscie w KANCELARII OOOLNEJ Urzydu Ominy Baboszewo w zamkniytej kopercie. 
Koperty zamkniyt'l naleZy opisac "Of crt a na zadanic pn.: Cz«!sc I - Dostawa materialow 
biurowych i papierniczych dla Urz~du Gminy w Baboszewie i jednostek obslugiwanych 
illub Cz~sc II - Dostawa matcrialow eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek 
i urz'ldzen wielofunkcyjnych dla Urz~du Gminy w Baboszewie i jednostek., oznaczcnie 
sprawy: ZP.271.2.16.2020, nie otwierac przed uplywem terminu otwarcia ofert. 

2. W przypadku skladania oferty w postaci elektronicznej - Oferty nalezy zlozyc na Platformie 
pod adresem: https:llgminababoszewo.ezamawiajacy.pll w zakladce "OFERTY" do dnia 
07.12.2020 r. do godz. 10:00. 

3. Oferty zlozone po terminie nie zostanq rozpatrzone. 



4. Otwarcie zlozonych ofert nast!)pi w dniu 07.12.2020 r. godz. 1005 w Sali Konferencyjnej 
Urzydu Gminy Baboszewo (pok. 24). 

5. Informacja 0 wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie 
internetowej Zamawiaj!)cego oraz na Platforrnie w zakladce "Dokumenty zam6wienia" 
w folderze "Inforrnacja z otwarcia ofert". 

6. W toku dokonywania oceny zlozonych ofert Zamawiaj!)cy moze z!)dac od Wykonawc6w 
wyj asnieit dotycZ!)cych tresci zlozonych ofert. 

X. W ARUNKI ZAPLA TY 
Rozliczeni faktur nast!)pi na podstawie prawidlowo wystawionych faktur z dol!)czonym 
zestawieniem ilosciowym w terrninie 14 dni od ich otrzymania. 
Xl. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Informacja dotyczllca przetwarzaniem danych osobowych. 

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest W6jt Gminy Baboszewo (dalej: 
"ADMINISTRATOR"), z siedzib!): 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 drog!) e-mailow!) pod adresem: 
urzad@gminababoszewo.pl. 

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

3. Pani/Pana dane osobowe s,! przetwarzanena 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 95/46IWE (og6lne 
rozporz!)dzenie 0 ochronie danych). 

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa siy w celu zwi!)Zanym z postypowaniem 
o udzielenie zam6wienia publicznego ill ZP.271.2.16.2020 prowadzonym w trybie 
zapytania ofertowego. 

5. Dane osobowe nie pochodz!) od stron trzecich. 
6. Administrator nie zamierza przekazywac danych do paitstwa trzeciego lub organizacji 

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

przepis6w prawa. 
8. Dane osobowe byd!) przetwarzane przez Administratora przez okres 4 lat od dnia 

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

9. Osoba, kt6rej dane dotycz!) rna prawo do z!)dania 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 moma wnidc do Prezesa Urzydu Ochrony Danych 
Osobowych. 

11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

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

oraz na Platforrnie dostypnej pod adresem: https:llgminababoszewo.ezamawiajacy.pll 
w dniu 27 listopada 2020 r. 

2. Ogloszenie 0 wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na: stronie 
internetowej Zamawiaj!)cego: www.gminababoszewo.pl oraz na Platformie dostypnej pod 
adresem: https:llgminababoszewo.ezamawiajacy.pll 

3. Zapytanie ofertowe moze zostac zmienione przed uplywem terminu skladania ofert 
przewidzianym w zapytaniu ofertowym. Zamawiaj!)cy przedluza termin skladania ofert 



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

4. Trese pytan dotyczijcych zapytania ofertowego wraz z wyjasnieniami zamawiajijcego 
publikowana b~dzie na stronie Zamawiajijcego www.bip.gminababoszewo.pl oraz na 
Platformie dost~pnej pod adresem: https:llgminababoszewo.ezamawiajacy.pl/ 

5. Osoby uprawnione do porozumiewania si~ z Wykonawcarni: 
I) w sprawach zwiijzanych z przedmiotem zam6wienia: Pani Aleksandra Chojnowska, 
e-mail: chojnowska@gminababoszewo.pl. 
2) w sprawach zwiijzanych z procedurij udzielenia zarn6wienia publicznego: Pani Justyna 
Solecka, e-mail: solecka@gminababoszewo.pl. 

6. Zamawiajijcy zastrzega sobie prawo do uniewamienia post~powania bez podania 
przyczyny, bez prawa roszczen Wykonawc6w do zwrotu koszt6w uczestnictwa 
w post~powaniu (przygotowania oferty). 

7. Termin zwiijzania ofertij - 30 dni. 

Zalaczniki: 
I. Formularz oferty cenowej - Zalijcznik nr I 
2. Wykazy rzeczowo-ilosciowe - Zalijczniki nr lA, IB, lC, !D, IE, IF, IG, IH, II 

Zalijczniki nr 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 2! 
3. Wz6r umowy - Zalijcznik nr 2 
4. Oswiadczenie - Zalijcznik nr 3 


