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ZAPYTAN1E OFERTOWE 

Gmina Babaszewo (zwana dalej "Zamawiaj~cym ") zaprasza Wykonawc6w do zlozenia oferty na realizacj~ zadania pn. 
"Dostawa sa moch odu p rzys tosowanego d o przewozu os6 b niepelnosprawnych". 

I. NAZWA I ADRES ZAMAW IAJ t\CEGO 
Gmina Baboszewo 

ul. Warszawska 9A , 09 - 130 Baboszewo, woj. mazow ieckie, N IP 567- 179-04-40 

te l. (23 ) 66 II 09 1, e-mail: zp@gminababoszewo.pl 

II. TRYB UDZ IELEN IA Z AM6wI EN IA 

Zapytanie orertowe w post~powaniu 0 udzielenie zam6wien ia publ icznego 0 wartosc i szacunkowej ponizej kwoty 

okreS lonej w art.2 ust. 1 pkt l ustawy z dnia II wrzesnia 20 19 r. Prawo zam6w ieli publi cznych (z wy l~czen iem 

stosowania przep is6w ustawy). 
III. O PI S PRZE DMIOTU ZAM6wI EN IA 

I. Przedm iotem zam6wienia jesl dostawa samachodu przystosowanego do przewozu os6b niepetnosprawnych. 
2. Zarnawiaj~cy nabywa samoch6d dla potrzeb realizacji projektu pn."Uslugi indywidualnego transportu door-to· 

door oraz poprawa dost~pnosci architektonicznej wielorodzinnych budynk6w mieszkalnych", rea lizowanego 
w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne po li tyk i pub liczne d la rynku pracy, gospodarki i edukacj i, Dzialanie 
2.8 Rozw6j uslug spolecznych swiadczonych w srodowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozw6j 20 14-2020. 

3. Szczeg610wy opis przedmiotu zam6w ienia zawiera Za lqcznik Nr 2 
IV. Wedlu g ws p6 1nego Siownika Za m6wien (C PV) 

• 34 110000- 1 - samochody osobowe. 

• 34115200-8 - pojazdy si lnikowe do tran sportu mniej niz 10 os6b. 

V. TE RM IN I MI EJ SC E R EALIZACJI ZA M6 wI EN IA 

Dostaw~ samochodu naleZy zreal izowac w tenninie do 90 dn i od podpisan ia umowy. 

Miejsce dostawy: pojazd na leZy dostarczyc przed s i edzib~ Urz~du Gm iny Baboszewo, 

ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo. 

VI. W A R UN KI UDZ IALU W POST F;POW ANIU 

o udzie lenie zam6wienia mog~ ubiegac si~ Wykonawcy, kt6rzy prowadz~ dzia lal nosc 

gospodarcz~ wpisan~ do odpowiedn iego rejestru (CEIDG lub KRS). 

V II . KRYT ERI UM OCENY O FE RT 

Opis kryte ri6w, kt6rymi zamawiajqcy b~dzi e s i~ k ierowa l przy wyborze ofer ty, w raz z pod a niem wag tych 

kryte ri6w i sposobu oeeny ofer!. 

I . Kl)' teria Deeny ofert i ich znaczenie oraz opi s sposobu oceny ofert : 

P rzyj c; tc kry te ria oecny i ich ra nga procentowa 

Lp. K ry!e rium oeeny ofer! Waga proeentowa 

A 90% 
B O kres gwa raneji: 

Podkrytete ria: 

1 )o kres gwa ra ncji na elementy mec ha niczne, elektryczn e 
i clektroniczne noiazdu I wmdv 3 - % (PoKres warMCI azd) 
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2)okrcs gwarancji na powloktr lakierniczfJ (P okr~$ gwaranCJI powtoh laklem,cu) . t 

.,. 
3)okres gwarancji lIa perforacjlf nadwozia (Pokr estlwaranCji perforacJan.dwone) 

- I % 
Term in dostawy_ 
Warunki scrwis u (Pwwi~) 

Aspekty srodowis kowe (P aspekt $IQdoWlsko"')'l 

Podk r~teria: 

1) zuzyc ie energii 1 % (Pw.f)'c,eenftgJl) 
2) emisja za n ieczyszczen 1 % (P em'sJa urll~e:ty s1.(zcri) 

20/0 
2°A, 

2°/u 

A. Spos6b obl iczenia punkt6w za cene. 
Ofel1a najtalisza sp05r6d ofe l1 pod legaj~cych ocen ie (n ieodrzuconych) otrzyma 100 punkt6w. 
Pozostale proporcjonalnie mniej wedlug ponizszego wzoru: 
Znaczenie kryterium 90%. 
Oferty ocen ione zQstan<l wg ponizszego wzoru: 

em;" 
P rena = ------------- X I 00 

Cb 

Pet"a 

Cm;" 

-il050 punkt6w przyznanych ofereie badanej za cen~ 
- najnizsza cena Orel1y 
- cena oferty badanej 
- 100 wskaznik staly 

B. Spos6b przyznawania punkt6w za okres gwa ran cji lIa elementy mcchaniczne elektryczne i elektroniczne samocho
du i windy na w6zek inwal idzki : 

2 

Znaczenie kryterium 5%. 
Oferta z najdluzszym okrcscm gwarancji sposr6d ofert podlegaj~cych ocenie (nieodrzuconych) otrzyma 
100 punkt6w. 
Pozostale proporcjonalnie mniej wed lug poniiszego wzoru : 
I )okres gwarancji na elementy mechaniczne, elektryczne i elektroniczne podany w ofercie 

ocen ianej (miesi~ce) 

G" 
P I:WMr"ntj" = ------------- x 100 

Gmaks.1 

2)Okres gwarancj i na powlok~ l ak iemicz~: 

p I:wan"cj. = ------------- x 100 

3)Okres gwarancj i na perforacj ~ nadwozia: 

p 1: ... ·III·Hntjfl = ------------- x 100 

gdzie: 
Gb I - okres gwarancji na elementy mechaniczne, elektryczne i elektroniczne podany w ofercie 
ocen ianej (mies i ~ce) 

Gmaks. 1 - najdluzszy okres gwarancji na elementy mechan iczne z podanych w ofel1ach nie 
podl egaj~cych odrzuceniu (w miesi~cac h ) 
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Gb2 - okres gwaraneji na powlokl' lakierniezq podany w ofereie 
oeenianej (miesiqee) 
Gmaks.2 - najdluzszy okres gwaraneji na powlokl' lakierniezq z podanyeh w ofertaeh nie 
podlegajqeyeh odrzueeniu (w miesiqeaeh) 

Gb3 - okres gwarancji na perforacjy nadwozia podany W ofercie ocenianej (miesi')ce) 
Gmaks3 - najdluzszy okres gwaraneji na perforaejl' nadwozia z podanyeh w ofertaeh nie 
podlegajqeyeh odrzueeniu (w miesiqeach) 

Wykonawea w zlozonej ofereie okresla tennin gwaraneji w pelnyeh miesiqeach: 
1) minimum 24 miesiycy na elementy mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu i windy 
2) minimum 36 miesil'ey na powlokl' lakiemiezq, 
3) minimum 72 miesiqee na perforaejl' nadwozia. 

C. Sposob przyznania punktow za term in dostawy. 
Oferta 0 najkratszym tenninie dostawy sposrad ofert podlegajqeyeh oeenie (nieodrzueonyeh) otrzyma 100 punk tow. 
Pozos tale proporcjonalnie mniej wedlug ponizszego wzoru: 

Oferty ocenione zQstan,) wg poniiszego wzoru: 

Trnin 

Plw nin = ------------- x 100 
gdzie: . 

Tb 

Prfrmin -ilosc punkt6w przyznanych ofercie badanej za tennin dostawy 
Tmin - najkr6tszy tennin dostawy 
T b - tenn in dostawy oferty badanej 

- 100 wskainik staly 

Maksymalny tennin dostawy 90 dni od podpisania umowy. 

D. Spos6b przvznawania punkt6w za warunki serwisu: 

- standardowy serwis gwarancyjny oferowany przez Wykonawel' - 0 punktow, 
- uzupelnienie serwisu 0 bezplatne wykonywanie przewidzianyeh przeglqdaw w okresie gwaraneji - 50 

punktow 
uzupelnienie serwisu 0 bezplatne wykonywanie przewidzianyeh przeglqdaw w okresie gwaraneji wraz z 

pokryeiem kosztaw standardowyeh ezynnosei serwisowyeh i bezplatnq wymianq eZl'sei zuzywajqeyeh sil' 
eksploataeyjnie - 100 punktow 

E. Sposab obliezenia punktaw za aspekty srodowiskowe: 
Do obliezeli przyjl'to koszty jednostkowe emisji dwutlenku wl'gla i zanieezyszezeli, wartosei energetyezne paJiw oraz 
przebieg pojazdu podezas ealego eyklu ulytkowania (200 000 km) okreslone w rozporzqdzenie Prezesa Rady Mini
strow z dnia 10 maja 2011 w sprawie innyeh niz cena obowi~zkowyeh kryteriaeh oeeny ofert w odniesieniu do niekta
ryeh rodzajaw zamawieli publieznyeh (Dz.U. nr 96, poz.559). 

Zamawiajqey dokona oeeny punktowej w nastl'pujqeyeh podkryteriaeh: 
a) zulyeie energii MJ / 100 km 
(Sposab obliezenia: spalanie paliwa wi na 100 km w eyklu srednim x wartose energetyezna 
oleju napl'dowego 36 MJ /I) 

b) koszty emisji zanieezyszezeli w zl. 
Sposob obliezenia: 

- emisja dwutlenku wl'gla (C02) kglkm x 200000 km x 0,154 zllkg 

Oferty w kryterium aspekty srodowiskowe podkryterium "zulyeie energii" oeenione zostanq wg ponizszego wzoru : 
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zem;" 

P" ~ ----------- x 100 
zeb 

gdzie: 
P" 
zemin 

-ilose punkt6w przyznanyeh ofereie badanej za zUlyeie energii 
- oferta 0 najnizszej wartosei zUlyeia energii MJ 1100 km 
- wartose zuzyeia energii MJ/ IOO km oferty badanej 
- 100·wskainik staly 
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Oeena oren w kryterium aspekty srodowiskowe podkryterium .. emisja zanieczyszczen ", 
Oferta 0 najmniejszej emisji zanieczyszczen otrzymuje 100 punkt6w, a pozostale wg poniiszego wzoru: 

eZmin 

P" = ----------- x 100 
cz, 

gdzie: eZmin 

-ilose pUIlkt6w przyznanyeh ofereie badanej za "emisj~ 
zanieczyszczenl! 
- oferta 0 najnizszym koszcie emisji zanieczyszczen z! 
- koszt emisji zan ieczyszczen oferty badanej 
- 100 wskainik slaly 

Spos6b obliczenia lacznej ilosci punkt6w przyznanych ofercie badanej: 
p offrly bHdHnej=(PCtIIM X 90 %

) + (P okul i:w. r~"rji pOjAld X 3%
) + (P powlokJlIMkitmicla X 1%) (P okru i:wMrarlcji jltrrorllcjM nMd"o~iH X 1%,) 

+(P'rnnin donawy X 1%
) (P ,un'nki urwiJ" X 2 % ) + (P zuzyele .. nergO! X 1 0/0) + (P enll sJ' Ullue<:ZY 5LCun X 10/0) ; 

gdzie: 
Pof~l)'badan"J - 'CJczna ilosc punkt6w oferty badanej, 
PCma - ilosc punkt6w przyznanych ofercie w kryterium cena, 
Pokresgwarancjl po)azd . - ilosc punkt6w przyznanych ofercie w kryterium okres gwarancji na elementy mechaniczne, 

eleklryezne i elektroniezne samoehodu i windy na w6zek inwalidzki , 
PO.I.esg ... ...-ancJI kaku! •. ilosc punkt6w przyznanych ofercie w kryterium okres gwarancji na powlok~ lakierniczq 
Plermm . ilosc punkt6w przxyznanych oferc ie w kryterium tenn in wykonan ia 
PokrcsgwarancJ' nadW(lZle - ilose punkt6w przyzllanych ofercie w kryterium okres gwarancji na perforacj~ 
nadwozia 
PserWl5 . - ilosc punkt6w przyznanych ofercie w kryterium warunki serwisu 

2. W przypadku gdy dw6eh lub wi~eej Wykonawe6w po dokonan iu obliezen ia otrzyma t~ sam~ liezb~ punkt6w lama
wiaj~cy wybierajako najkorzystniejsz~ ofert~ z najnizsz<} cen'!. 
3. Kryterium oeeny ofert nie podlega zmianie w toku post~powania. 

4.la najkorzystniejsz~ zostan ie uznana oferta, kt6ra otrzyma najwi~ksz~ ilose (sum~) punkt6w w ramaeh ww. 

kryteri6w. 
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VIII. SPOS6B PRZYGOTOWANIA I ZLOZENIA OFERTY 

I . Oferta powinna bye sporz~dzona w j~zyku polskim na "Formularzu ofertowym" stanowi~cym zal~ezllik Nr 

do niniejszego zapytania, podpisana przez osob~/y uprawnione do wyst~powan ia w imieniu Wykonawey, 

opalrzona pieez~ei~ Wykonawey, posiadae dat~ sporz~dzenia . 

2. Ofert~ nalezy zlozyc eleklroniczllie lIa Platformic zakupowej 

https: llgm inababoszewo.czamawiajaey.pl lub w illllY spos6b Ij. przesylk~ poeztow~, kurierska lub 

osobiscie w zamknilttej kopercie. 
3. Ofert~ w postaci eleklronieznej za posrednietwem Platformy dost~pnej pod adresem : 

https:l/gminababoszewo.ezamawiajacy.p\/. naleiy zloiy': w nast~puj~ey spos6b: 

• Wykonawea sklada ofert~ poprzez wypelniellie Formularza oferty (Formularz oferlY stanowi lal~cznik nr 

I do lapytan ia ofertowego w wersji edytowa lnej, kl6ry moma wypelnic, podpisae, zeskanowae oraz 

za l~ezyejako dokument - zatytulowany "Oferta", 

• Wykonawea dodaje w zakladee "OFERTY" dokumenty (zal~ezni ki), 

• Wykonawea winien opisae zalqezniki Ilazwq umoiliwiaj~cqjego identyflkaej~, 

• zloienie oferty wraz z zalqeznikami nast~puje poprzez po leeenie "liM of en,", 

• Potwierdzen iem prawidlowo zloionej oferty jest komunikal systemowy "Oferta zloiona poprawnie" oraz 

wygellerowany rapon ofert z zakladki "Oferty", 

• 0 terminie zlozenia oferty decyduje czas petnego przeprocesowania tran sakcji na PlatfOlmie, 
• po zapisan iu, plik jest w System ie zaszyfrowany Ueieli Wykonawea zamiesei niewlasciwy plik, moie go 

usunqe zaznaezajqe plik i k likajqe poleeenie " usUli") 

• Wykonawea sklada ofen~ w formie zaszyfrowanej , d latego lei oferty nie sq widoezne do momentu 
odszyfrowania ich przez Zamawiaj(Jeego, ieh tresc jest dost~pna w raporc ie oferty generowanyrn z 
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3. Po uplywie terminu skladania ofert, zloienie oferty (zal~cznik6w) nie b~dzie mozliwe. 
4. Korzystanie z Platformy jest bezplatne. 

Do oferty naleiy zalaczyc: 

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

• charakterystyk~ techniczn~ i wyposazenia oferowanego pojazdu (Zal. I do Formularza oferty) 

IX. TERMIN I MIEJSCE ZLOZENIA OFERTY, TERMIN OTWARCIA OFERT 

I. Ofert~ naleiy zlozyc do 25.01.2021 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 Urz~du Gminy Baboszewo w zamkni~tej kopercie. Kopert~ zamkni~t~ naleZy opisac "Oferta na 
dostaw~ samochodu przystosowanego do przewozu os6b niepelnosprawnych", oznaczenie sprawy: 
ZP.271.2.1.2021, nic otwierac przed uplywem terminu otwareia ofert. 

2. W przypadku sHadania oferty w postaci elektronicznej - Ofert~ naleZy zloZyc na Platfonnie pod adresem: 

https://gminababoszewo.ezamawiajacy.pl/w zakladce "OFERTY" do dnia 25.01.2021 r. do godz. 10:00. 

3. Oferty zloione po tenninie nie zostan~ rozpatrzone. 

4. Otwarcie zloionych ofert nast~pi w dniu 25.01.2021 r. godz. 10" w Sali Konferencyjnej Urz~du Gminy 
Baboszewo (pok. 24). 

5. Infonnacja 0 wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiaj~cego 
oraz na Platfonnie w zakladce "Dokumenty zamowienia" w folderze "Infonnacja z otwarcia ofert". 

6. W toku dokonywania oceny zlozonych ofert Zamawiaj~cy moie i~dac od Wykonawc6w wyjasnieJi 

dotycz~cych tresci zloionych ofert. 
X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Informacja dotycz~ca przetwarzaniem danych osobowych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest W6jt Gminy Baboszewo (dalej: "ADMINISTRATOR"), 

z siedzib~: ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo. Z Administratorem 
mozna si~ kontaktowac pisemnie, za pomoc~ poczty tradycyjnej na adres: ul. Warszawska 9A. 09-130 
Baboszewo lub drog~ e-mailow~podadresem:urzad@gminababoszewo.pl. 

2. Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z kt6rym mozna si~ skontaktowac pod adresem 

mailowym: iod@gminababoszewo.pl. 

3. Pani/Pana 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 20 t 6 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych 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 si~ w celu zwi~zanym z post~powaniem o 

udzielenie zam6wienia publicznego nr ZP.271.2.1.2021 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego. 

5. Dane osobowe nie pochodz~ od stron trzecich. 

6. Administrator nie zamierza przekazywac danych do paJistwa trzeciego lub organizacji mi~dzynarodowej . 

7. Administrator b~dzie przekazywal dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepis6w prawa. 

8. Dane osobowe b~d~ przetwarzane przez Administratora przez okres 4 lat od dnia zakoJiczenia post~powania 0 

udzielenie zam6wienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejrnuje caty 
czas trwania umowy. 

9. Osoba. kt6rej dane dotycz~ rna prawo do i~dania od administratora dostl'pu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usuniycia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych. 

1 O. Skarg~ na dzialania Administratora moina wniese do Prezesa Urz~du Ochrony Danych Osobowych. 

11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

XI. INNE INFORMACJE 
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1, Zapytan ie afertowe zamieszezona na stronie internetowej: www,bip ,gminababoszewo,pl. na Platfonnie 
dosttypnej pod adresem: hltps: /lgm inababo5zewo.ezamawiajacy.pll oraz w Bazie Konkurencyjnosc i pod 
adresem: https:llbazakonkureneyjnasei,funduszeeuropej skie,gay,pll w dniu 15 styeznia 202 1 r, 

2. Ogloszenie 0 wyborze najkorzystniejszej oferty zostan ie zarn ieszczone na: stronie intemetowej 
Zamawiajqeega: www.gminababaszewa.p l araz na Platfarmie dast~pn ej pad adresem: 

https;//gminababoszewo,ezamawiajacy,pl/, 

3, Zapytanie ofertowe moze zostae zm ienione przed uplywem terminu skladania ofert przewidzianym 
w zapytaniu ofertawym, Zamawiajqey przedluza term in skladan ia afert a ezas niezb~dny do wprowadzen ia 
zm ian w ofertach, jeze li jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zm ian. 

4, Trese pytan dotyezqeyeh zapytania ofertowega wraz z wyjasn ieniam i zamawiajqeego publikawana b~dzie na 

stron ie Zamawiajqeego www.bip.gminababoszewo.pl oraz na Platformie dosl~pnej pod adresem: 

https;//gminababoszewo,ezamawiajacy,pl/ 

5, Osaby uprawniane da parozum iewania si~ z Wykanaweami: 

I) w sprawaeh zwiqzanyeh z przedmiatem zam6wienia: Pan Zbign iew Su linski, e-mail : 
zpCivgm inababoszewo. pl. 
2) w sprawaeh zw iqzanyeh z proeedurq udzielenia zamowienia pUblieznega: Pani Justyna So leeka, e-mail : 

solecka@gminababoszewo,pl, 

6, Zamawiajqey zastrzega sabie prawa da uniewaznienia post~pawan i a bez padania przyezyny, bez prawa 
raszezen Wykanawe6w do zwrotu koszt6w uezestnietwa w post~pawaniu (przygatowania oferty), 

Zalacznjki: 

6 

1, Fanmularz oferty - zalqezn ik nr I + zalqeznik nr I do formularza aferty "Fonmularz ,charakterystyki 
technicznej i wyposazenia" 

2, Opis przedmiotu zamowienia - zalqcznik nr 2 
3, Wz6r umawy - zalqcznik nr 3 

~15r 
mgr in:, BO~ PlslrmllWNK' 


