Załącznik nr 4 do Regulaminu planowania, przygotowania i udzielania
zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Nr sprawy RW-D-III.064.1.2019.MR
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający: Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,
NIP: 113245940 zaprasza do złożenia oferty na:
Przedmiot zamówienia: Konfekcjonowania, zapakowania, ologowania i dostarczenia
produktów tradycyjnych (owoców i warzyw) na imprezy plenerowe w województwie
mazowieckim w ramach akcji informacyjno - promocyjnej „PRO(W)ste historie – 15 lat
województwa mazowieckiego w Unii Europejskiej”.
2. Termin realizacji zamówienia: 15 sierpnia – 31 października 2019 r.
3. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej
szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia: Biuro Regionalne Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich, 22 59 79 338, e-mail: ksow@mazovia.pl
4. Kryteria oceny ofert (opis kryteriów i zasad przyznawania punktów ):
Zasady oceny kryterium cena – 100 %
Oferent, który zaproponuje najniższą cenę brutto otrzyma 100 punktów, natomiast
pozostali oferenci odpowiednio mniej punktów wg wzoru:
C min
C = -------------- x 100
Cx
gdzie:
C – kryterium cena brutto
C min - najniższa cena brutto
C x - cena brutto oferty badanej
5. Oferta powinna zawierać (określić wymagania jakie powinni spełniać wykonawcy
w zakresie uprawnień, doświadczenia, kwalifikacji osób oraz wymienić dokumenty
i oświadczenia jakie powinni złożyć wykonawcy):
 ofertę cenową (cenę usługi brutto) sporządzoną zgodnie z wymogami szczegółowego
opisu przedmiotu zamówienia;
 oświadczenie o pochodzeniu produktu i jego zgodności z Listą Produktów
Tradycyjnych.
6. Sposób przygotowania oferty: ofertę z podaniem ceny oraz możliwością wykonania
przedmiotu zamówienia w podanym terminie należy sporządzić w języku polskim, w
następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres dostawcy, z
adnotacją „Zapytanie ofertowe nr sprawy RW-D-III-064.1.2019.MR” usługa
konfekcjonowania, zapakowania, ologowania i dostarczenia produktów tradycyjnych
(owoców i warzyw) na imprezy plenerowe w województwie mazowieckim w ramach
akcji informacyjno - promocyjnej „PRO(W)ste historie – 15 lat województwa
mazowieckiego w Unii Europejskiej”.

7. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 23 lipca 2019 r. do
godziny 15:00 (w jeden z niżej wymienionych sposobów):
1. pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w
Warszawie, Departament/Kancelaria …………………………, .…-……
Warszawa, ……………………………………………, pok. ……………………1
2. faksem na nr ……………………………1
3. drogą elektroniczną e-mail: marcin.rzonca@mazovia.pl1

Radosław Rybicki
Dyrektor Departamentu Rolnictwa
i Rozwoju Obszarów Wiejskich
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niepotrzebne skreślić

