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Baboszewo, dnia 2 grudnia 2020 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
Gmina Baboszewo (zwana dalej "Zamawiaj'lcym") zaprasza Wykonawc6w do zlozenia oferty na 
realizacjy zadania pn. "Dostawa srodk6w czystosci dla Urzydu Gminy w Baboszewie i jednostek 
obslugiwanych". 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ1\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 postypowaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego 0 wartosci szacunkowej 
ponizej 30 000 euro (z wyl'lczeniem stosowania przepis6w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zam6wien publicznych napodstawie art. 4 pkt 8 u.Pzp Dz.U. 2019, poz.l843, ze zm.). 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 
I. Przedmiotem zam6wienia jest dostawa srodk6w czystosci do siedziby Zamawiaj'lcego 

i siedzib jednostek obslugiwanych przez Zamawiaj'lcego zgodnie z Wykazami rzeczowo -
ilosciowymi (Zal'lczniki nr IA-IG). 

2. Zal'lcmiki Nr IA-IG przedstawiaj'l szczeg610wy opis potrzeb Zamawiaj,!cego i jednostek 
obslugiwanych dotycz'!cy srodk6w czystosci, zawieraj,! rodzaj srodk6w oraz ich 
szacunkowe ilosci w okresie objytym zam6wieniem. 

3. Dostawa przedmiotu zam6wienia bydzie realizowana sukcesywnie co najmniej I raz 
w miesi,!cu w miary pojawiaj,!cego siy zapotrzebowania Zamawiaj,!cego i jednostek 
obslugiwanych, bez wzglydu na wartosc dostawy. Dostawa nast,!pi w terminie 4 dni 
roboczych od zlozenia przez Zamawiaj,!cego lub jednostki obslugiwane zam6wienia 
w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem, transportem Wykonawcy, na jego koszt 
i ryzyko do siedziby odpowiednio: Zamawiaj,!cego lub jednostek obslugiwanych. 
Zamawiaj,!cy zastrzega sobie mozliwosc realizacji dostawy w terminie kr6tszym niz 
okreslono powyzej w uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z Wykonawc'!. 

4. Dostawy byd'l realizowane partiami w ilosciach wskazanych w kazdorazowym zam6wieniu 
Zamawiaj,!cego lub jednostek obslugiwanych. Do kazdej dostawy Wykonawca zobowi,!zany 
bydzie dostarczyc zestawienie ilosciowe, na kt6rym Zamawiaj,!cy lub kierownik jednostki 
obslugiwanej i Wykonawca potwierdz,! podpisem odbi6r srodk6w czystosci. W przypadku 
rozbiemosci ilosciowych Strony potwierdz,! faktycznie dostarczon,! ilosc. 

5. Zamawiaj'lcy i jednostki obslugiwane mog,! dowolnie zmniejszyc ilosc zamawianych 
srodk6w czystosci okreSlonych szacunkowo w Wykazach rzeczowo - ilosciowych 
(Zal,!czniki Nr IA-IG) oraz zlozonej ofercie, w zalemosci od potrzeb. Z tego tytulu 
Wykonawcy nie przysluguj,! zadne roszczenia finansowe lub prawne. 

6. Zamawiaj,!cy i jednostki obslugiwane mog,! zwiykszyc ilosc zam6wionych srodk6w 
czystosci powyzej ilosci okreSlonych szacunkowo w Wykazach rzeczowo - ilosciowych 
(Zal,!czniki Nr IA-IG) w zalemosci od potrzeb wlasnych przy zachowaniu cen 
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jednostkowych podanych przez Wykonawcc; w ofercie przez caly okres umowy. 
Zwic;kszenie ilosci zamawianych srodk6w nie wymaga podpisania aneksu do umowy. 

7. W przypadku wykorzystania wartosci zam6wienia, okreslonej w umowie w § 5 us!. 1 
zgodnie ze zlozon,! ofert'!, Zamawiaj,!cy i jednostki obslugiwane mog,! w ramach 
posiadanych srodk6w finansowych dokonywac zakupu srodk6w czystosci wedlug cen 
okreslonych w ofercie, a dla srodk6w nie objC;tych ofert,! po cenach katalogowych na dzieri 
zlozenia zam6wienia w okresie obowi,!zywania umowy. 

8. Zamawiaj,!cy dopuszcza zwic;kszenie wartosci zam6wienia w ilosci nie przekraczaj,!cej 20% 
ceny okrdlonej w Formularzu oferty (Zal,!cznik nr I). 

9. Zamawiaj,!cy i jednostki obslugiwane zastrzegaj,! sobie prawo do zakupu innych srodk6w 
czystosci nie wymienionych w Wykazach rzeczowo - ilosciowych po cenach wynikaj,!cych 
z og61nie dostc;pnego cennika Wykonawcy na dzieri zlozenia zam6wienia przez 
Zamawiaj,!cego lub jednostki obslugiwane do limitu posiadanych srodk6w finansowych. 

10. Zamawiaj,!cy wymaga by dostarczane srodki czystosci byly fabrycznie nowe, wolne od wad 
technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu oraz dobrej jakosci. 

II. Wykonawca jest zobowi,!zany do odpowiedniego opakowania i zabezpieczenia dostawy 
przedmiotu zam6wienia od miejsca zaladunku do miejsca przeznaczenia. 

IV. Wedlug wspolnego Slownika Zamowien (CPV) 
39830000-0 srodki czyszcz'!ce 
V. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMOWIENIA 
I. Zam6wienie realizowane bc;dzie w terminie od dnia zawarcia umowy (zaleznie od potrzeb 
Zamawiaj,!cego lub jednostki obslugiwanej przez Zamawiajqcego) do 31.12.2021 r. , dostawy bC;d,! 
realizowane od dnia 01.01.2021 r. 
2. Wykonawca zobowi,!zuje siC; dostarczac przedmiot zam6wienia w dniach od poniedzialku do 
pi,!tku w godz. 8.00 - 15.00 odpowiednio do siedzib Zamawiaj,!cego lub jednostek obslugiwanych : 

I) Urz'!d Gminy Baboszewo 
ul. Warszawska 9A 
09-130 Baboszewo 

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

3) Szkola Podstawowa w Baboszewie 
ul. Jana i Antoniego Brodeckich 6 
09-130 Baboszewo 

4) Przedszkole w Baboszewie 
ul. Jana i Antoniego Brodeckich 4 
09- 130 Baboszewo 

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

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

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

VI. WARUNKI UDZIALU W POSTE;POWANIU 
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° udzielenie zam6wienia mogq ubiegae siy Wykonawcy, kt6rzy prowadzq dzialalnose gospodarczq 
wpisanq do odpowiedniego rejestru (CEIDG lub KRS). 
VII. KRYTERIUM OCENY OFERT 
I. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniZsza cena przedmiotu zam6wienia 
2.Wynagrodzenie ryczahowe obejmuje wszystkie koszty zwiqzane z realizacjq przedmiotu 
zam6wienia, w tym ryzyko i odpowiedzialnose Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich 
koszt6w zwiqzanych z realizacjq przedmiotu umowy, a talae oddzialywania innych czynnik6w 
maj'lcych lub mogqcych miee wplyw na koszty. 
3. Niedoszacowanie, pominiycie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze bye 
podstaw'l do z'ldania zmiany wynagrodzenia ryczahowego. 
4. Ceny oferty Wykonawca wpisuje na Formularzu oferty (Zalqcznik Nr 1 do Zaproszenia). 
W celu obliczenia ceny oferty Wykonawca zobowi<jZany jest wypelnic wszystkie wymagane 
pozycje w Wykazach rzeczowo- ilosciowych (Zalqczniki Nr lA-IG) 
5. Wykonawca zobowi<jZany jest do podania w Wykazach rzeczowo - ilosciowych (Za1'lczniki 
Nr IA-IG) cen jednostkowych brutto oraz wartosci brutto (tj. ilose pornnozona przez ceny 
jednostkow'l brutto). Podane ceny musz'l zawierac wszystkie ewentualne upusty i koszty, w tym 
podatek VAT w obowi'lzujqcej wysokosci, jakie poniesie Wykonawca w zwi'lzku z realizacj'l 
zam6wienia, w szczeg6lnosci transport do siedziby Zamawiaj'lcego i jednostek obslugiwanych. 
6. Brak zaoferowania wyceny chocby jednej pozycji w Wykazach rzeczowo - ilosciowych 
(Zalqczniki Nr 1 A-IG) spowoduje odrzucenie oferty. 

VIII. SPOSOB PRZYGOTOWANIA I ZLOZENIA OFERTY 
I. Oferta powinna bye sporzqdzona w jyzyku polskim na "Formularzu ofertowym" stanowiqcym 
zal'lcznik Nr 1 do niniejszego zapytania, podpisana przez osoby/y uprawnione do wystypowania 
w imieniu Wykonawcy, opatrzona pieczyci'l Wykonawcy, posiadae daty sporzqdzenia. 
2. Dopuszcza si y zlozenie oferty w postaci elektronicznej za posrednictwem Platformy dostypnej 
pod adresem: https:llgminababoszewo.ezamawiajacy.pll.Oferty naleZy zloZyc w nastypujqcy 
spos6b: 

• Wykonawca sklada oferty poprzez wypelnienie Formularza oferty (Formularz oferty stanowi 
Zalqcznik nr 1 do Zapytania ofertowego w wersj i edytowalnej, kt6ry moma wypelnic, 
podpisac, zeskanowae oraz zal'lczye jako dokurnent - zatytulowany "Oferta", 

• Wykonawca dodaje w zakladce "OFERTY"dokumenty (zal'lczniki), 
• Wykonawca winien opisae zal'lczniki nazw'l umozliwiaj'lc'ljego identyfikacjy, 
• zlozenie oferty wraz z zal'lcznikami 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 (jezeli Wykonawca zamiesci niewlaSciwy 

plik, moze go usunqc zaznaczajqc plik i klikaj'lc polecenie "usun") 
• Wykonawca sklada oferty w formie zaszyfrowanej, dlatego tez oferty nie S'l 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 (zal'lcznik6w) nie bydzie mozliwe. 
4. Korzystanie z Platformy jest bezplatne. 
Do oferty naleZV zalaczye: 

• 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'l wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony 
nie wczesniej jak 6 miesiycy przed terminem skladania oferty (kserokopia potwierdzona za 
zgodnosc z oryginalem przez Wykonawcy). 
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• Formularz oferty cenowej - zal'lcznik nr 1 do Zaproszenia wraz z Wykazami rzeczowo -
ilosciowymi - Zal'lczniki IA - 1 G. 

IX. TERMIN I M1EJSCE ZLOZENIA OFERTY, TERMIN OTWARCIA OFERT 
I. Oferty nalezy zloZyc do 11.12.2020 r. do godz. 10:00 za posrednictwem kurieralpoczty 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 . 
Koperty zamkniyt'l naleZy opisac: "Oferta na zadanie pn.: "Dostawa srodk6w czystosci 
dla Urz~du Gminy w Baboszewie i jednostek obslugiwanych, oznaczenie sprawy: 
ZP.271.2.18.2020, nie otwierac przed uplywcm 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 
11.12.2020 r. do godz. 10:00. 

3. Oferty zlozone po terminie nie zostan'l rozpatrzone. 
4. Otwarcie zlozonych ofert nastljpi w dniu 11.12.2020 r. godz. 10°5 w Sali Konferencyjnej 

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

internetowej Zamawiajljcego oraz na Platformie w zakladce "Dokumenty zam6wienia" 
w folderze "Informacja z otwarcia ofert". 

6. W toku dokonywania oceny zlozonych ofert Zamawiajljcy moze zljdac od Wykonawc6w 
wyjasnien dotycz'lcych treSci zlozonych ofert. 

X. W ARUNKJ ZAPLA TY 
Rozliczeni faktur nastljpi na podstawie prawidlowo wystawionych faktur z dolljczonym 
zestawieniem ilosciowym w terminie 14 dni od ich otrzymania. 
Xl. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Informacja dotyczljca przetwarzaniem danych osobowych. 

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest W6jt Gminy Baboszewo (dalej: 
"ADMINISTRATOR"), z siedziblj: ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo. 
Z Administratorem mozna siy kontaktowac pisemnie, za pomoclj poczty tradycyjnej na 
adres: ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo lub droglj e-mailowlj pod adresem: 
urzad@gminababoszewo.pl. 

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

3. PanilPana dane osobowe S'l przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c),e) Rozporzljdzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony os6b fizycznych w zwiqzku 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 siy w celu zwiljzanym z postypowaniem 
o udzielenie zam6wienia publicznego nr ZP.271.2.18.2020 prowadzonym w trybie 
zapytania ofertowego. 

5. Dane osobowe nie pochodz'l od stron trzecich. 
6. Administrator rue zamierza przekazywac danych do paflstwa trzeciego lub organizacji 

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

przepis6w prawa. 
8. Dane osobowe bydlj 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. 
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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. 

II. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

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

oraz na Platformie dostypnej pod adresem: https:llgminababoszewo.ezarnawiajacy.pl/ 
w dniu 2 grudnia 2020 r. 

2. Ogloszenie 0 wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zarnieszczone na: stronie 
intemetowej Zarnawiaj!)cego: www.gminababoszewo.pl oraz na Platformie dostypnej pod 
adresem: https:llgminababoszewo.ezamawiajacy.pl/ 

3. Zapytanie ofertowe moie zostac zmienione przed uplywem terminu skladania ofert 
przewidzianym w zapytaniu ofertowym. Zamawiaj!)cy przedluia termin skladania ofert 
o czas niezbydny do wprowadzenia zmian w ofertach, jezeli jest to konieczne z uwagi na 
zakres wprowadzonych zmian. 

4. Tresc pytan dotycz!)cych zapytania ofertowego wraz z wyjasnieniarni zarnawiaj!)cego 
publikowana bydzie na stronie Zarnawiaj!)cego www.bip.gminababoszewo.pl oraz na 
Platformie dostypnej pod adresem: https:llgminababoszewo.ezarnawiajacy.pl/ 

5. Osoby uprawnione do porozumiewania siy z Wykonawcarni: 
I) w sprawach zwi!)zanych z przedmiotem zam6wienia: Pani Aleksandra Chojnowska, 
e-mail: chojnowska@gminababoszewo.pl. 
2) w sprawach zwi!)Zanych z procedur!) udzielenia zarn6wienia publicznego: Pani Justyna 
Solecka, e-mail: solecka@gminababoszewo.pl. 

6. Zamawiaj!)cy zastrzega sobie prawo do uniewamienia postypowania bez pod ani a 
przyczyny, bez prawa roszczen Wykonawc6w do zwrotu koszt6w uczestnictwa 
w postypowaniu (przygotowania oferty). 

7. Termin zwi!)zania ofert!) - 30 dni. 

Zal,!czniki: 
I. Formularz oferty cenowej - Zal!)cznik nr I 
2. Wykazy rzeczowo-ilosciowe - Zal!)czniki nr lA, IB, le,!D, IE, IF, 10 
3. Wz6r umowy - Zal!)cznik nr 2 

W6([)'T 

mgr ini. Bogdan JO~~Pietruszewski 
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