Załącznik nr 4 do Regulaminu planowania, przygotowania i udzielania
zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Nr sprawy RW-OW-I.0631.2.2019.KK

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający:
NABYWCA: Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP:
113245940,
ODBIORCA/ PŁATNIK FAKTURY: Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
zaprasza do złożenia oferty na: 130 sztuk okolicznościowych statuetek szklanych z
grawerunkiem i w opakowaniu.
2. Przedmiot zamówienia: 130 sztuk okolicznościowych statuetek szklanych z
grawerunkiem (dopuszcza się napis klejony), o wymiarach wysokość min. 26 cm,
max 29 cm szerokość min. 12 cm, max 15 cm. Na statuetce będzie umieszczone logo
Dożynek Województwa Mazowieckiego w wersji full color oraz napis. Miejsce
umieszczenia logo i napisu zostanie zaakceptowane po konsultacji Zamawiającego z
Wykonawcą. Projekt powinien nawiązywać do charakteru dożynek, rolnictwa i upraw
roślin zielonych oraz zbóż, podstawa może być wykonana z innego materiału niż
szkło. Wykonawca zobowiązany jest nanieść poprawki zgodnie z życzeniem
Zamawiającego statuetki. Statuetki powinny być zapakowane w opakowaniu
ozdobnym. Statuetki należy dostarczyć do siedziby Departamentu Rolnictwa i
Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie.
3. Termin realizacji zamówienia: 23 sierpnia 2019 roku, jednak zamawiający dopuszcza
zmianę daty dostarczenia statuetek, jednak nie później niż do 30 sierpnia br.
4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej
szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:
Anna Gawlicka, Wydział Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich tel. 22 59 79 146, e-mail:
anna.gawlicka@mazovia.pl
5. Kryteria oceny ofert:
Zasady oceny to cena i projekt
kryterium cena – 60%= 60 pkt,
Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 60 punktów, natomiast
pozostali wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru:
Cmin
C = -------------- x 60
Cx
gdzie:

C = liczba punktów za kryterium „cena”
Cmin = najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert
Cx = cena oferty badanej
Kryterium zaproponowany projekt – 40% = 40 pkt,
Sposób przyznania punktów w kryterium projekt


od 0 do 10 pkt za kształt, kolor nawiązujący do charakteru imprezy



od 0 do 30 pkt za wykonanie podstawy w tym:

szkło 10 pkt, tworzywo sztuczne 5 pkt,
napis wygrawerowany 10 pkt lub napis klejony 5 pkt,
opakowanie typu ozdobne etui 10 pkt lub opakowanie typu folia 5 pkt.
6. Oferta powinna zawierać:
ofertę cenową (cenę usługi netto, podatek VAT, cenę brutto) i projekt statuetki
(projekt statuetki ma zawierać: kształt statuetki, kolorystykę, opis materiału
wykonania, sposób umieszczenia napisu i rodzaj opakowania). Przed podpisaniem
umowy Wykonawca zobowiązany jest zaprezentować Zamawiającemu próbną
statuetkę wykonaną zgodnie z przedstawionym projektem.
7. Sposób przygotowania oferty: ofertę z podaniem ceny w PLN (z VAT) oraz
możliwością wykonania zamówienia w podanym terminie 2019 roku należy
sporządzić w języku polskim, w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego,
nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją „Zapytanie ofertowe nr sprawy RW-OWI.0631.2.2019.KK do zamówienia na statuetki na potrzeby Dożynek Województwa
Mazowieckiego w Ciechanowie 2019 r.”.
8. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 19 lipca 2019 r., do
godziny 16:00:
1. pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w
Warszawie, Departament Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, 03-469 Warszawa,
pok. 420
2. drogą elektroniczną: e-mail anna.gawlicka@mazovia.pl
podpis Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Radosława Rybickiego

