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GMINA BABOSZEWO
09-130 Baboszewo, uL Warszavvsln til"
Regan 130378054
NIP 5671790440

ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Baboszewo (zwana dalej "Zamawiaj~eym " ) zaprasza Wykonawc6w do zlozenia oferty na realizacj, zadania pn.
"Dostawa samochod u przys tosowanego do przewozu os6b niepelnosprawnych".

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJJ\CEGO
Gm ina Baboszewo
ui. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo, woj. mazowieekie, NIP 567-179-04-40
tel. (23) 66 II 091 , e-mail: zp@gminababoszewo.pl
II. TRYB UDZIELENIA ZAM6wIENIA
Zapytanie ofertowe w postypowaniu 0 udzie lenie za m6wienia publicznego 0 wartosci szaeunkowej poni zej kwoty
okreSlonej w art.2 ust.1 pktl ustawy z dnia II wrzesnia 2019 r. Prawo zam6wieri publieznyeh (z wyl~ezen i em
stosowania przepis6w ustawy).
Il l. OP IS PRZEDMIOTU ZAM6w IENIA
I. Przedmiotem zam6wieniajest dostawa samochodu przystosowanego do przewozu os6b niepe/nosprawnyeh .
2. Zamawiaj~ey nabywa samoeh6d dla potrzeb realizaeji projektu pn."Uslugi indyw idualnego transportu door-todoor oraz poprawa dost,pnosci architektonieznej wielorodzinnych budynk6w mieszkalnyeh", realizowanego
w ramaeh Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiezne dla rynku pracy, gospodarki i edukaeji, Dzialanie
2.8 Rozwoj uslug spoleeznyeh swiadczonyeh w srodowi sku lokalnym Programu Operaeyjnego Wiedza
Edukaeja Rozw6j 2014-2020.
3.
Szezeg610wy opis przedmiotu zam6wienia zawi era Za lqeznik Nr 2
IV. Wed lug wspo lnego Slown ika Zam6wieri (CPV)
•
34 110000-1 - samoehody osobowe.
•

34115200-8 - pojazdy silnikowe do transportu mniej niz 10 os6b.

V. TERM IN I MIEJSCE REALlZACJ I ZAM6wIENIA
Dostaw, samoehodu nalezy zrealizowac w term inie do 90 dni od podpisania umowy.
Miejsee dostawy: pojazd nalezy dostarezyc przed siedziby Urz,du Gminy Baboszewo.
ui. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo.
VI. WARUNK I UDZ IALU W POST~POWAN I U
o udzielenie zam6wienia mog~ ubiegac si, Wykonawey, ktorzy prowadz~ dzialalnosc
gospodarez~ wpisan~ do odpowiedniego rejestru (CElDG lub KRS).
VIl . KRYTERIUM OCENY OFERT
Opis kryter i6w, ktorymi zamawiajqey
kryteri6w i sposob u oeeny ofert.

b~dzie s i~

k ierowal przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tyeh

I. Kryteria oeeny ofert i ieh znaezenie oraz opis sposob u oeeny ofert :
Przyj~te

Lp.
A
B

kryteria oeeny i ie h ranga proeenlowa

Kryterium oeeny ofert
Cena oferlyep,,,,)
Okres gwara ncj i:
Podk ryteteria:
l)okres gwara ncj i na elementy rnecha niczne,
i elektronicznc pojazdu i windy 3 - % (Pokres WaranCL oazd)

Waga procentowa

90%
SOlo
elektryez ne

-
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2)okres gwarancji oa powlokft lak ier n iczq (P okl~ IIwaranCJI powlokllaJ,;,cmlczaj

. 1

%

3)okrcs gwarallcj i oa perforacj~ nadwozia

(Po kr CSllwaranCJI pcrfo,ILI:Janadwom )

1%

C
D
E

Ter min dostawv

1%

Warunki serwisu (P ,frw ;!)

2%

Aspekly srodowiskowe (P u PCkl srodowiskowy)

2%

Podkrxteria:

1) zuiycie energii 1% (Pzuzycie en erllil )
2) cmisja za ni eczyszczcrl I % (PcmlsJal.ll1ljecqs~culi)
A. Spos6b obliczenia punkt6w za cene.
Oferta najtansza sposr6d ofert podlegajqcych ocenie (nieodrzuconych) otrzyma 100 punkt6w .
Pozosta!e proporcjonainie mniej wedlug ponizszego wzoru :
Znacze nie kryterium 90%.

Oferty ocenione zostanq wg poniiszego wzoru :
Petna

Puna = ------------- X100

C.

C.

-ilose punkt6w przyznanych ofercie badanej za cen,
- najniisza cena oferty
- cena oferty badanej
- 100 wskainik sta!v

B. Spos6b nrzyznawania punkt6w za okres gwarallc ji lIa elementy rnechaniczne elektryczne i elektroniczne
samochodu i windy oa w6zek inwalidzki ;
Znaczenie kryterium 5%.
Oferta z najdtuzszym okrcsclll gwarnncji spos r6d ofert

pod l egaj~cych

ocenie (n ieodrzuconych) otrzyma

100 punkt6w.
Pozosta!e proporcjonalnie mniej wedlug ponizszego wzoru :
1)okres gwaraneji na elementy mechanicZl,., elektryczne i elektroniezne podany w ofereie
oeenianej (miesiqce)
Ghl

P ZWM rMlltj M = ------------- x 100
Gmftkll. 1
2)Okres gwarancji na pow 10k, lakiemiczq:

P z.... ra n tj .

= ------------- x 100
G mftkll.2

3)Okres gwaraneji na

perforacj~

nadwozia :

G ma kll .J

gdzie:
Gbl - okres gwaraneji na elementy mechaniczne, elektryczne i elektroniczne podany w ofercie
ocenianej (miesiqce)
Gmaks. 1 - najdluzszy okres gwaranej i na elementy mechaniczne z podanyeh w ofertach nie
pod l egaj~cych odrzuceniu (w mie s i~eae h)
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Gb2 - okres gwarancj i na pow!ok~ lakierniczq podany w ofercie
ocenianej (miesiqce)
Gmaks.2 - najd!uzszy okres gwaranej i na pow!ok~ lakiemiczq z podanych w ofertach nie
podlegajqeych odrzuceniu (w miesiqeae h)
Gb3 - ok res gwaranej i na perforacj~ nadwozia podany w ofercie ocenianej (miesiqce)
Gmaks3 - najdlu zszy okres gwaraneji na per foraej ~ nadwozia z podanye h w ofertach nie
podlegajqcych odrzuceniu (w miesiqeach)
Wykonawea w z!ozonej ofercie okresla termin gwarancji w pemyc h miesiqcach:
I) minimum 24 miesi~cy na elementy mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu i windy
2) minimum 36 miesi~cy na pow!ok~ lakiemiczq,
3) minimum 72 miesiqee na perforacj~ nadwozia.

C. Sposo b przyznania punktow za term in dostawy.
Oferta 0 najkr6tszym terminie dostawy sposr6d ofert podlegajqcych oeenie (nieodrzueonych) otrzyma 100 punkt6w.
Pozostale proporcjonalnie mn iej wed!ug pon izszego wzoru:
Oferty oeen ione zostanq wg ponizszego wzoru:
T llli "
Plmnill = ------------ -

-ilos6 punkt6w przyznanych ofercie badanej za termin dostawy
- najkr6tszy term in dostawy
- termin dostawy oferty badanej
- 100 wskainik stalv

p ..,."

x 100

Tmin

gdzie:

Tb

Tb

Maksymalny term in dostawy 90 dni od podpisania umowy.
D. Spos6b przyznawania punkt6w za warun ki serwisu:

- standardowy serwis gwarancyjny oferowany przez Wykonawc~ - 0 punktow,
- uzupe!n ien ie serwisu 0 bezp!atne wyko nywanie przewidzianych przeglqd6w w okresie gwaranej i - 50
punkt6w
uzupemienie serwisu 0 bezp!atne wykonywanie przewidzianych przeglqd6w w okresie gwarancji wraz z
pokryciem koszt6w standardowych ezynnose i serwisowyeh i bezp!atnq wymianq ez~sei zuzywajqcyeh si~
eksploataeyjnie -100 punkt6w
E. Spos6b obliezenia punkt6w za aspekty srodowiskowe:
Do ob li ezeTi p rzyj~ to koszty jednostkowe emisj i dwutlenku w~gla i zanieczyszczeTi, wartosci energetyezne paliw oraz
przebieg pojazdu podezas calego cyklu uZytkowania (200 000 km) okres lone w rozporzqdzen ie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 10 maja 20 II w sprawie innyeh niz eena obowiqzkowyeh kryteriaeh oeeny ofert w odniesienill do niekt6ryeh rodzaj6w zam6wieTi publieznye h (Dz.U. nr 96, poz.SS9).

Zamaw iajqey dokona oeeny punktowej w nast~pujqeyeh podkryteriaeh:
a) zll zye ie energii MJ 1 100 km
(Spos6b obliezenia: spalanie paliwa w I na 100 km w eyklu srednim x wartos6 energetyezna
olejll nap~dowego 36 MJ/I)
b) koszty emisji zanieezyszczeTi w zl.
Spos6b obl iezenia:
- emisja dwutlenku w~g la (C02) kglkm x 200 000 km x 0,154 z!/kg

Oferty w kryterium as pekty srodowiskowe podkryterillm "zuZycie energii" oeenione zostanq wg ponizszego wzorll:

P"

ZeITlin

P"

= ----------- X I 00
ZCb

3

gdzie:

zemin

-ilos6 punkt6w przyznan yeh ofereie badanej za zuiyeie energi i
- oferta 0 najniiszej wartosci zuZycia energii MJ 1100 km
- wartos6 zuzycia energii MJII 00 km oferty badanej
- 100 wskazn ik sta!v
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Oeena orert w kryterium aspekty srodowiskowe podkly terium .. emis ja zanieczyszczen " ,
Oferta 0 najmn iej szej em isji zan ieczyszczeti otrzym uje LOO punkt6w, a pozostale wg ponizszego wzoru:
eZml n

P" ~ ----------- x 100
ez,

gdzie:

eZml ..

ez,

-ilose punkt6w przy znanych ofercie badanej za "emisj~
zanieczyszczen"
- oferta 0 najn izszym koszc ie emisji zanieczyszczell zl
- koszt emisj i zanieczyszczen oferty badanej
- 100 wskainik staly

Spos6b obl iczenia lacznej ilose i punkt6w przyznanyeh ofe rcie badanej:
poft"y blldatltj=(PCftll X 90 % ) + (Poms gWllran eji pojllld X 3 % ) + (P powlokal . kiemicza X 1%) (Pok..." p~ ... ntji prrfonejll nll,,"" Olill X 10/ 0 )
+ (Pltrrnin dostawy X t %) (P war"n"i Itrwi l U X 2 % ) + (P ZUZYCI~ ~ncrKIJ X 10/ 0 ) + (Pcm,sja zanl~C1;)'5:.t(~~iI X 10/0 ) ;
gdzie:
POf~"""M'J - I~czna ilose punkt6w oferty badanej,
Pem• - ilosc punkt6w przyznanych ofercie w kryterium cena,
P oktesijWarBllCJI po)aro ' - ilose punkt6w przyznanych ofercie w kryterium okres gwarancji na elementy mechaniczne,
elektryczne i elektroniezne samoehodu i windy na w6zek in wa lidzki,

Pokt'e5lwar""cJ, kal,aer. ilosc punkt6w przyznanych ofercie w kryterium okres gwarancji na powloky lakiernicz<}.
PtWIlUI . ilosc punkt6w przxyznanych ofercie w kryterium term in wykonania
PokreS,WaTMcjl nadwoZl c - ilosc punkt6w przyznanych ofercie w kryterium okres gwarancji na perforacjy
nadwozia
P
ilosc punkt6w przyznanyeh oferc ie w kryterium warunk i serwisu
Sef\<o15. -

2.W przypadku gdy dw6eh lub
w i aj~cy

wi~e ej

Wykonawc6w po dokon aniu obliezenia otrzyma t~ samq

3. Kryterium oeeny ofert nie podlega zmianie w toku

4.la

lie zb~

punkt6w lama-

wybierajako najkorzystniejszq oferty z najnizsz'l cen'}.

najkorzys tniejsz~

po st~powan ia .

zostan ie umana oferta, kt6ra otrzyma

n ajwi~k sz~

ilose

(sum~)

punkt6w w ramae h ww.

kryteri6w.

VIII. spos6s PRZYGOTOWANIA I ZLO:l.ENIA OFERTY
I. Oferta powinna bye sporz~dzona w j~zyku polskim na "Formu larzu ofertowym" stanow i~eym zal~ eznik Nr
do niniejszego zapytania, podpisana przez o sob~/y uprawnione do wyst~powania w imieniu Wykonawcy,
opatrzona pieez~ei~ Wykon awey, posiadae dat~ sporz~dzeni a.
2. Ofert~ nalezy zloiye elektronicznie na Platformie zakupowej
https:llgminababoszewo.ezamawiajacy.pl lub winny spos6b tj. przesylkq pocztowq, kurierska lub
osobiscie w zamkni~tej kopercie.
3.
Ofert~
w postaei elektronieznej za pos rednietwem
Platformy dos t ~ pnej pod adresem :
https:llgminababosze wo.ezamawiajaey.pll. nalezy zlozyc w nast~ pujqey spos6 b:
•
Wykonawea sklada ofert~ poprzez wy pelnienie Formu larza oferty (Formu larz oferty stanow i la l ~czn ik nr
I do lapytania ofertowego w we rsj i edytowalnej, kt6ry moina wype ln ie, podpisac, zeskanowae oraz
zal~czyejako dokument - zatytulowany "Oferta",
Wykonawea dodaj e w zakladee "OFERTY" dokumenty (zalqezniki),
•
•
Wykonawea winien opisae zal~czn ik i n azw~ umoz li w i aj ~e~ j ego ide n ty fikaej~,
•
zloie nie oferty wraz z za l~czn ikami nast~puje poprzez poleeenie "l l62 ofertf',
• Potwierdzeni em prawidlowo zloz.onej oferty jest komunikat systemowy "Oferta zlozona poprawn ie" oraz
wygenerowany raport ofert z zakladki "Oferty",
•
0 terminie zlozenia oferty decyduje czas pehnego przeproeesowania transakeji na Platform ie,
•
po zapisaniu, plik jest w System ie zaszyfrowany Ueie li Wykonawca zamidei niewlaSc iwy plik, moie go
usun~c zaznaczaj~e plik i klik aj~e poleeenie "usuti")
Wykonawea sklada ofert~ w fonn ie zaszyfrowanej , d latego tez oferty nie s~ widoezne do momentu
•
odszyfrowania ich przez Zamawiaj(Jcego, iell tresc jest dostypna w raporc ie oferty generowanym z
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zakladki "oferty".
3. Po uplywie tenninu skladania ofert, zlozenie oferty (zalqeznikow) ni e bl'dzie mozliwe.
4. Korzystanie z Platformy jest bezplatne.
Do oferty nalezy zalaezyc:
• pelnomoenietwo do podpisania oferty w przypadku skladania oferty przez pemomoenika,
• eharakterystykl' teehnieznq i wyposazenia oferowanego pojazdu (Zal. I do Fonnularza oferty)
IX. TERM IN I MIEJSCE ZLOZENIA OFERTY, TERMIN OTWARCIA OFERT
I. Ofertl' nalezy zlozyc do 25.01.2021 r. do godz. 10:00 za posrednictwem kurieraJpoczty lub osobiscie na
adres: Urzqd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A , 09 - 130 Baboszewo lub osobiscie w KANCELARII
OGOLNEJ Urzl'du Gminy Baboszewo w zamknil'tej kopereie. Kopertl' zamknil'tq naleZy opisae "Oferta na
dostawcr samochodu przystosowanego do przewozu os6b niepelnosprawnych", oznaczenie sprawy:

ZP.271.2.1.2021, nie otwierae przed uplywem terminu otwarcia ofert.
2. W przypadku skladania oferty w postaci elektronicznej - Ofertl' naleZy zloZye na Platfonnie pod adresem:
https:llgminababoszewo.ezamawiajacy.pl/w zakladce "OFERTY" do dnia 25.01.2021 r. do godz. 10:00.
3. Oferty zlozone po terminie nie zostanq rozpatrzone.
4. Otwarcie zlozonyeh ofert nastqpi w dniu 25.01.2021 r. godz. 10" w Sali Konfereneyjnej Urzl'du Gminy
Baboszewo (pok. 24).
5. Informacja 0 wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie intemetowej Zamawiajqeego
oraz na Platformie w zakladce "Dokumenty zamowienia" w folderze "Infonnacja z otwareia ofert".
6. W toku dokonywania oceny zlozo nyeh ofert Zamawiajqcy moze zqdac od Wykonawcow wyjasnieJi
dotyczqcych treSci zlozonyeh ofert.
X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informacja dotycz'Ica przetwarzaniem danych osobowych.

I.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wajt Gminy Baboszewo (dalej: "ADMINISTRATOR"),
z siedzibq: ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo.
Z Administratorem
mozna sil' kontaktowac pisemnie, za pomocq poczty tradycyjnej na adres: ul. Warszawska 9A, 09-130
Baboszewo lub drogq e-mailowqpodadresem:urzad@gminababoszewo.pl.
2. Administrator wyznaezyl Inspektora Oehrony Danyeh , z ktorym mOZDa sil' 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 oehrony os6b fizycznych w
zwiqzku z przetwarzaniem danyeh osobowyeh i w sprawie swobodnego przeplywu takieh danyeh oraz
uchylenia dyre ktywy 95 /46/WE (ogolne rozporzqdzenie 0 oehronie danych).
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa si, w eelu zwiqzanym z postl'powaniem
o
udzielenie zamowienia publieznego nr ZP.271.2.1.2021 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.
5.

Dane osobowe nie poehodzq od stron trzecich.

6.

Administrator nie zamierza przekazywae danyeh do paJistwa trzeciego lub organizacji mil'dzynarodowej.

7. Administrator bl'dzie przekazywal dane osobowe innym podmiotom , tylko na podstawie przepisow prawa.
8. Dane osobowe bl'dq przetwarzane przez Administratora przez okres 4 lat od dnia zakoJiczenia postl'Powania 0
ud zielenie zam6wienia, a jeze li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejrnuje caty
czas trwania umowy,

9. Osoba, ktorej dane dotyczq rna prawo do zqdan ia od administratora dost,pu do danych osobowyeh, ieh
sprostowania, usuni«cia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych.
10. Skargl' na dzialania Administratora mozna wniese do Prezesa Urz,du Oehrony Danych Osobowych .
II. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzj i.
XI. INNE INFORMACJE
I. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej: www.bip.gminababoszewo.pl. na Platformie
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dost~ pnej

pod adresem: https:llgminababoszewo.ezamawia jaey.p l/ oraz w Bazie Konkureneyjnosei pod
adresem: https:llbazakonkureneyjnosci.funduszee uropejskie.gov.pl/ w dniu 15 styeznia 2021 r.

2.

Ogloszenie

0

wyborze

najkorzystniejszej

oferty

zostanie

zarnieszczone

na:

stronie

internetowej

Zamawiaj~eego :

3.

4.

5.

6.

www.gminababoszewo.pl
oraz
na
Platformie
dost~pnej
pod
adresem:
https:llgminababoszewo.ezamawiajaey.pll.
Zapy tanie ofenowe mote zostae zmienione przed uplywem terminu skladania ofen przewidzianym
w zapytaniu ofe n owym. Zamawiaj~ey przedluta termin skladania ofen 0 ezas niezb~dny do wprowadzenia
zmian W ofertach, jeieli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian .
TreSe pytan dotyez~eyeh zapytan ia ofen owego wraz z wyjasnien iami za mawiaj~eego publikowana b~dzie na
stron ie Zamawiaj~cego www.bip.gmi nababoszewo.pl oraz na Platformie dost~pnej pod adresem:
https:llgminababoszewo.ezamawiajaey.pll
Osoby uprawn ione do porozumiewania s i~ z Wykonaweami:
I) w sprawaeh zwi~zanyeh z przedmiotem zam6w ienia: Pan Zbigniew Suliliski, e-mail :
zp((vgm ina baboszewo.o I.
2) w sprawaeh zwi~zanyeh z proeedur~ udzielen ia za m6wienia publieznego : Pani Justyna So leeka, e-mail:
soleeka@gminababoszewo.p l.
Zamawiaj,!cy zastrzega sobie prawo do uniewai.nienia po s t~powania bez podania przyczyny, bez prawa

roszezen Wykonawc6w do zwrotu koszt6w uczestnietwa w pos t~powaniu (przygotowania ofeny).

Zalaczn iki :

1. Formularz oferty -

zal~eznik nr I +

zal~eznik nr I do formularza ofeny "Formularz eharakterystyki

teehnieznej i wyposatenia"

2 . Opis przedmiotu zam6wienia - zali:Jl:zllik nf 2
3. Wz6r umowy - zal~ezn ik nr 3
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