
GM INA 13ABOSZEWO 
./l)-l:W Bi.,bos7.cwo, ul. Wa rszawska 9A 

Regon 130378054 
NIl' 5671790440 

ZP.271.2.17.2020 Baboszewo, dnia 2 grudnia 2020 r. 

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY 

na dostaw~ urzljdzenia wielofunkcyjnego (drukarka, kopiarka, skaner) na potrzeby Gminnej 

Komisji Rozwiljzywania Problem6w Alkoholowych 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ1\CEGO 
Gmina Baboszewo 

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

NIP 567-179-04-40 

tel. (23) 6611 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 wylljczeniem stosowania przepis6w ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zam6wien 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 urzl)dzenia wielofunkcyjnego (drukarka, kopiarka, 

skaner) na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiqzywania Prohlemow Alkoholowych do 

siedziby odbiorcy - Urzl)d Gminy Baboszewo, 09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9A. 

Szczeg610wy opis przedmiotu zam6wienia zawiera Zalljcznik nr 1. 

2. Zamawiaj,!cy wymaga by dostarczony sprz((t byl fabrycznie nowy, wolny od wad 
technicznych i prawnych, nie byl przedmiotem praw os6b trzecich. 

3. Zamawiaj,!cy wymaga by Wykonawca dostarczyl na wlasny koszt i wlasne ryzyko sprz((t do 

siedziby odbiorcy, tj. UrZ'!d Gminy Baboszewo, 09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9A. 

4. Wykonawca zobowil)Zany jest przewidziec wszystkie okolicznosci, kt6re mog,! wplyn,!c na 

cen(( dostawy i konfiguracji sprz((tu stanowi,!cego przedmiot zam6wienia. 

5. Wykonawca odpowiedzialny jest za najwyzsz,! jakosc dostarczonego przedmiotu 

zam6wienia i wykonanych uslug konfiguracyjnych dostarczonego sprz((tu. 

6. Zamawiaj,!cy wymaga by do oferowanego sprz((tu byla zall)czona karta gwarancyjna 

w j((zyku polskim oraz zestaw oryginalnych toner6w. 

7. Wykonawca jest zobowi,!zany do odpowiedniego opakowania i zabezpieczenia dostawy 

przedmiotu zam6wienia od miejsca zaladunku do miejsca przeznaczenia. W przypadku 

uszkodzenia w transporcie Wykonawca ponosi peln,! odpowiedzialnosc za powstale szkody. 

8. Wykonawca zobowiqzany jest do dol,!czenia deklaracji zgodnosci CE, dokumentacji 

potwierdzaj,!cej spelnianie norm : PN-EN ISO 9001 :2008, PN-EN ISO 14001. 

IV. DOSTAWA, URUCHOMIENIE, SZKOLENIE PRACOWNIKOW 

W ramach dostawy urz,!dzenia wielofunkcyjnego (drukarka, kopiarka, skaner) Wykonawca musi 

zapewnic transport urz,!dzenia we wskazane przez Zamawiaj,!cego miejsce, skonfigurowac, 

uruchomic urz,!dzenie oraz przeszkolic utytkownik6w. 
V. WEDLUG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV) 
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• 42962000-7 - urZljdzenia drukuj,!ce i graficzne 
VI. WARUNKI UDZIALU W POSTF;POWANIU 0 UDZIELENIE ZAM6wIENIA 

PUBLICZNEGO ° udzielenie zam6wienia mog,! ubiegac siy wykonawcy, kt6rzy prowadz'! dzialalnosc gospodarcz,! 
wpisan!) do odpowiedniego rejestru (CEIDG lub KRS). 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAM6wIENIA 

Wykonanie zam6wienia winno nast,!pic w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy, po 
wczeSniejszym uzgodnieniu telefonicznym termin6w dostarczenia i konfiguracji urz,!dzenia 
wielofunkcyjnego (drukarka, kopiarka, skaner) z pracownikiem Urzydu Gminy Baboszewo. 

VIII. KRYTERIUM OCENY 
I. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najnizsza cena brutto. 
2. Wykonawca okreSli ceny oferty, kt6ra stanowic bydzie wynagrodzenie ryczahowe za 

realizacjy przedmiotu zam6wienia, podaj!)c j,! w zapisie liczbowym i slownie 

z dokladnosci,! do grosza (do dw6ch miej sc po przecinku). 
3. Cena ofertowa musi zawierac wszystkie koszty zwi,!zane z realizacj!) zadania, w tym 

podatek VAT w ustawowej wysokosci, a takZe inne koszty niezbydne do zrealizowania 

zam6wienia 
IX. INFORMACJE DOTYCZI\CE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Wyb6r najkorzystniejszej oferty Zamawiaj,!cy opublikuje na stronie internetowej 
www.bip.gminababoszewo.pl w zakladce Zam6wienia publiczne, na Platformie elektronicznej oraz 

powiadomi mailowo Wykonawcy wylonionego w drodze postypowania. 
X. SPOS6B PRZYGOTOWANIA I ZLOZENIA OFERTY 

I. Oferta powinna byc sporz'!dzona w jyzyku polskim na "Formularzu ofertowym" 
stanowi!)cym zal!)cznik Nr 2 do niniejszego zapytania, podpisana przez osoby/y uprawnione 

do wystypowania w imieniu Wykonawcy, opatrzona pieczyci,! Wykonawcy, posiadac daty 

sporz,!dzenia. 
2. TreSc oferty musi odpowiadac tresci ogloszenia. 
3. Cena za przedmiot zam6wienia powinna zawierac wszystkie koszty I!)cznie z transportem. 
4. W toku oceny ofert Zamawiaj,!cy moze :i:!)dac od Wykonawc6w wyjasnien dotycz!)cych 

treSci zlozonych zam6wien. 
5. Dopuszcza siy zlozenie oferty w postaci elektronicznej za posrednictwem Platformy 

dostypnej pod adresem : htlps:llgminababoszewo.ezamawiajacy.pl/.Oferty naleZy zlozyc 
w nastypuj!)cy spos6b: 

• Wykonawca sklada oferty poprzez wypelnienie Formularza oferty (Formularz oferty stanowi 
Zal!)cznik nr 2 do Zapytania ofertowego w wersji edytowalnej, kt6ry moma wypelnic, 

podpisac, zeskanowac oraz zal,!czyc jako dokument - zatytulowany "Oferta", 

• Wykonawca dodaje w zakladce "OFERTY"dokumenty (zal,!czniki), 

• Wykonawca winien opisac zal!)czniki nazw'! umozliwiaj!)c!) jego identyfikacjy, 

• zlozenie oferty wraz z zal,!cznikami nastypuje poprzez polecenie "ZIM 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 (jeieli Wykonawca zamiesci niewlasciwy 

plik, moie go usun!)c zaznaczaj!)c plik i k1ikaj!)c polecenie "usun") 
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• Wykonawca sklada oferty w formie zaszyfrowanej, dlatego tez oferty nie s!) widoczne do 
momentu odszyfrowania ich przez Zamawiaj!)cego, ich tresc jest dostypna w raporcie oferty 
generowanym z zakladki "oferty". 

6. Po uplywie terminu skladania ofert, zlozenie oferty (zal!)cznikow) nie bydzie mozliwe. 
7. Korzystanie z Platformy jest bezplatne. 
8. Do ofertv naleZV zalaczyc: 

• 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 wymagaj!) wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony 
nie wczesniej jak 6 miesiycy przed terminem skladania oferty (kserokopia potwierdzona za 
zgodnosc z oryginalem przez Wykonawcy). 

• opis techniczny urz!)dzenia wielofunkcyjnego. 
IX. TERMIN I MIEJSCE ZLOZENIA OFERTY, TERMIN OTWARCIA OFERT 

I. Oferty naleZy zlozyc do 09.12.2020 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 KANCELARlI OGOLNEJ Urzydu Gminy Baboszewo w zarnkniytej kopercie. 
Koperty zarnkniyt!) naleZy opisac "Oferta na dostaw'r urz~dzenia wielofunkcyjnego 
(drukarka, kopiarka, skaner) na potrzeby Gminnej Komisji Rozwi~zywania 

Problemow Alkoholowych", oznaczenie sprawy: ZP.271.2.17.2020, nie otwierac przed 
uplywem terminu otwarcia ofert. 

2. W przypadku skladania oferty w postaci elektronicznej - Oferty naleZy zloZyc na Platformie 
pod adresem: https:llgminababoszewo.ezamuwiujucy.pIl w zakladce "OFERTY" do 
dnia 09.12.2020 r. do godz. 10:00. 

3. Oferty zlozone po terminie nie zostan!) rozpatrzone. 
4. Otwarcie zlozonych ofert nast!)pi w dniu 09.12.2020 r. godz. 10°' 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 "Dokurnenty zarnowienia" 
w folderze "Informacja z otwarcia ofert". 

6. W toku dokonywania oceny zlozonych ofert Zamawiaj!)cy moze z!)dac od Wykonawcow 
wyjasnien dotycz!)cych tresci zlozonych ofert. 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Informacja dotyczljca 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 mozna siy kontaktowac pisemnie, za pomoc!) poczty tradycyjnej na 
adres: ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo 1ub drog!) e-mailow!) pod adresem: 

urzad@gminababoszewo.pl. 
2. Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z ktorym moma siy skontaktowac 

pod adresem mai1owym: iod@gminababoszewo.pl. 
3. PanilPana dane osobowe s~ przetwarzane na podstawie art. 6 ust. I lit. c),e) Rozporz~dzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osob fizycznych w zwi!)Zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
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swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne 
rozporzqdzenie 0 ochronie danych). 

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa siy w celu zwiqzanym z postypowaniem 
o udzielenie zam6wienia publicznego nr ZP.271.2.17.2020 prowadzonym w trybie 
zapytania ofertowego. 

5. Dane osobowe nie pochodzq od stron trzecich. 
6. Administrator nie zamierza przekazywae danych do panstwa trzeciego lub orgamzacJI 

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

przepis6w prawa. 
8. Dane osobowe bydq przetwarzane przez Administratora przez okres 4 lat od dnia 

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

9. Osoba, kt6rej dane dotyczq rna prawo do zqdania 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 wniese do Prezesa Urzydu Ochrony Danych 
Osobowych. 

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

I. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie intemetowej: www.bip.gminababoszewo.pl 
oraz na Platformie dostypnej pod adresem: https:llgminababoszewo.ezamawiajacy.pl/ 
w dniu 2 grudnia 2020 r. 

2. Ogloszenie 0 wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na: stronie 
intemetowej Zamawiajqcego: www.gminababoszewo.pl oraz na Platformie dostypnej pod 
adresem: https:llgminababoszewo.ezamawiajacy.pl/ 

3. Zapytanie ofertowe moze zostae zmienione przed uplywem terminu skladania ofert 
przewidzianym w zapytaniu ofertowym. Zamawiajqcy przedluza termin skladania ofert 
o czas niezbydny do wprowadzenia zrnian w ofertach, jezeli jest to konieczne z uwagi na 
zakres wprowadzonych zmian. 

4. Trese pytan dotycz,!cych zapytania ofertowego wraz z wyjasnieniami zamawiajqcego 
publikowana bydzie na stronie Zamawiajqcego www.bip.gminababoszewo.pl oraz na 
Platformie dostypnej pod adresem: https:llgminababoszewo.ezamawiajacy.pl/ 

5. Osoby uprawnione do porozumiewania siy z Wykonawcami: 
I) w sprawach zwi,!zanych z przedmiotem zam6wienia: Pan Pawel Dlugoszewski, e-mail: 
dlugoszewski@gminababoszewo.pl 
2) w sprawach zwiqzanych z procedur,! udzielenia zam6wienia publicznego: Pani Justyna 
Solecka, e-mail: solecka@gminababoszewo.pl 

6. Zamawiaj,!cy zastrzega sobie prawo do uniewamienia postypowania bez podania przyczyny, 
bez prawa roszczen Wykonawc6w do zwrotu koszt6w uczestnictwa w postypowaniu 
(przygotowania oferty). 
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Zalllczniki: 
I. Opis przedmiotu zamowienia - Zal!jcznik Nr 1 
2. Formularz oferty cenowej - Zal!jcznik Nr 2 

3. Wzor umowy - Zal!jcznik Nr 3 
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