Załącznik nr 4 do Regulaminu planowania, przygotowania i udzielania
zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Nr sprawy KM-II.2600.3.2019.MK

ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający:
Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie i dostawę akwarel z architekturą i pejzażem
Mazowsza.
2. Przedmiot zamówienia:
wykonanie i dostawa akwarel z architekturą i pejzażem Mazowsza.
Część I
a) Obraz przedstawiający mazowiecki pejzaż (pora wiosenna, letnia lub jesienna),
autorstwa artysty tworzącego na Mazowszu. Pejzaż namalowany w technice
akwareli. Wymiar wewnętrzny malowidła ok. 15x21 cm. Obraz oprawiony w passepartout, szkło i ozdobną drewnianą ramę. Obraz sygnowany; dodatkowo dołączony
certyfikat autentyczności. Obraz zapakowany w jednostkowe ozdobne pudełko – 40
szt.
b) Obraz przedstawiający mazowiecki pejzaż (pora wiosenna, letnia lub jesienna),
autorstwa artysty tworzącego na Mazowszu. Pejzaż namalowany w technice
akwareli. Wymiar wewnętrzny malowidła ok. 31x22 cm. Obraz oprawiony w passepartout, szkło i ozdobną drewnianą ramę. Obraz sygnowany; dodatkowo dołączony
certyfikat autentyczności – 10 szt.
Część II
a) Obraz przedstawiający architekturę Mazowsza, autorstwa artysty tworzącego na
Mazowszu. Obraz namalowany w technice akwareli. Wymiar wewnętrzny malowidła
ok. 15x21 cm. Obraz oprawiony w passe-partout, szkło i ozdobną drewnianą ramę.
Obraz sygnowany; dodatkowo dołączony certyfikat autentyczności. Obraz
zapakowany w jednostkowe ozdobne pudełko – 40 szt.
b) Obraz przedstawiający architekturę Mazowsza, autorstwa artysty tworzącego na
Mazowszu. Pejzaż namalowany w technice akwareli. Wymiar wewnętrzny malowidła
ok. 31x22 cm. Obraz oprawiony w passe-partout, szkło i ozdobną drewnianą ramę.
Obraz sygnowany; dodatkowo dołączony certyfikat autentyczności.– 10 szt.
3. Termin i sposób realizacji zamówienia: do 30 września 2019 r.
4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej
szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia: Martyna Kamińska, Kancelaria
Marszałka, tel. (22) 59 07 628; e-mail: martyna.kaminska@mazovia.pl
5. Kryteria oceny ofert (opis kryteriów i zasad przyznawania punktów ):
 40% cena;
Punkty za kryterium cena będą przyznawane zgodnie z poniższym wzorem:
C = (C min/C x) x 40
gdzie:
C = liczba punktów za kryterium „cena”
C min = najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert
C x = cena oferty badanej
Za kryterium cena można uzyskać maksymalnie 40 pkt.
 60 pkt. jakość i estetyka poszczególnych elementów
a) Akwarela - użyta kolorystyka; sposób malowania („czytelność” obrazka) – do 20
punktów

b) Rama – jakość (czy nie ma zarysowań, odpryśnięć); walory estetyczne (dobór do
kolorystyki akwareli i w passe-partout); sposób wykonania tyłu ramy (czy nie
posiada ostrych elementów i jest odpowiednio zabezpieczony, sposób
mocowania zapięć pleców obrazka; estetyka) – do 15 punktów
c) Certyfikat autentyczności akwareli – jego estetyka i czytelność (grubość papieru,
sposób wycięcia; sposób umieszczenia informacji nt. obrazu i jego autora) – do
10 punktów
d) Pudełko – jakość zastosowanych materiałów - trwałość, grubość kartonu, jego
faktura, estetyka jego złożenia i sposób klejenia – do 10 punktów
e) Ogóle wrażenie (dobór poszczególnych elementów, proporcje, kolorystyka) – do 5
punktów
Jakość i estetyka będzie oceniana na podstawie dołączonych do oferty 2 przykładowych
akwarel, do każdej z części, ozdobnego pudełka i przykładowego certyfikatu. Dołączone
wzory muszą spełniać wszystkie opisanego w zapytaniu wymagania.
6. Oferta powinna zawierać: odrębnie dla każdej z części zapytania ofertowego ofertę
cenową (cena brutto) uwzględniającą łącznie koszt oprawionych akwarel, ozdobnych
pudełek, certyfikatów i dostawę do siedziby Zamawiającego. Ponadto do oferty należy
dołączyć 2 przykładowe akwarele, ozdobne pudełko i przykładowy certyfikat, na
podstawie których będzie oceniana jakość i estetyka.
Po zakończeniu procedury zapytania ofertowego oferenci będą mogli odebrać od
Zamawiającego dołączone do oferty wzory/próbki.
Uwagi!
Urząd nie będzie ponosił kosztów związanych z odesłaniem próbek.
7. Sposób przygotowania oferty: ofertę z podaniem łącznej ceny w PLN ( z VAT ) należy
sporządzić w języku polskim, w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego,
nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją „Zapytanie ofertowe nr sprawy KMII.2600.3.2019.MK do zamówienia na wykonanie i dostawę akwarel – część …..”.
8. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do 8 sierpnia 2019 r., do godziny
09:00 pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w
Warszawie, Kancelaria Marszałka ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa.

Magdalena Flis
Dyrektor Kancelarii Marszałka

