Załącznik nr 4 do Regulaminu planowania, przygotowania i udzielania
zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Nr sprawy RW-D-III.0631.13.2019.JD

ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający: Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,
NIP: 113245940 zaprasza do złożenia oferty na:
2. Przedmiot zamówienia: zakup usługi gastronomicznej i wynajmu sali konferencyjnej
wraz z obsługą w związku z organizacją XIII Mazowieckiego Kongresu Rozwoju
Obszarów Wiejskich
3. Termin realizacji zamówienia: 23 września 2019 r.
4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej
szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia: Biuro Regionalne Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich, 22 59 79 388, e-mail: ksow@mazovia.pl
5. Kryteria oceny ofert (opis kryteriów i zasad przyznawania punktów ): 60%- cena
brutto, 30% - jakość oferty obiektu, 5% rekomendacje 5 % - klauzula społeczna.
Zasady oceny kryterium cena – 60 %
Oferent, który zaproponuje najniższą cenę brutto otrzyma 60 punktów, natomiast
pozostali oferenci odpowiednio mniej punktów wg wzoru:
C min
C = -------------- x 60
Cx
gdzie:
C – kryterium cena brutto
C min - najniższa cena brutto
C x - cena brutto oferty badanej
Zasady oceny kryterium jakość oferty obiektu – 30 %
lokalizacja obiektu – maksymalna ilość punktów 10; menu zaproponowane na obiad –
maksymalna ilość punktów 10; wygląd i wyposażenie sal konferencyjnych oraz ogólny
standard obiektu – maksymalna ilość punktów 10.
Zasady oceny kryterium rekomendacje – 5 %
Ocenie podlegać będą załączone rekomendacje - udokumentowane doświadczenie
z przeprowadzenia minimum 3 podobnych konferencji w przeciągu 4 ostatnich lat.
Zasady oceny kryterium klauzula społeczna – 5%
Klauzulę społeczną uznaje się za spełnioną, jeśli oferent do realizacji przedmiotu
zamówienia zatrudni min. 2 osoby: bezrobotne lub młodociane w celu przygotowania
zawodowego, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy lub osoby niepełnosprawne, o których mowa w przepisach o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub osoby o których
mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym lub we właściwych przepisach państw
członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
W celu udokumentowania spełnienia warunków klauzuli społecznej, oferent powinien
dołączyć do oferty stosowne oświadczenie wg wzoru udostępnionego przez

Zamawiającego. Za kryterium klauzula społeczna, w przypadku spełnienia warunków
można uzyskać 5 punktów, w przypadku niespełnienia warunków 0 punktów.
6. 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;
udokumentowane doświadczenie z przeprowadzenia minimum 3 podobnych
konferencji w przeciągu 4 ostatnich lat;
oświadczenie w wypadku spełniania klauzuli społecznej;
link do strony internetowej obiektu lub folder na podstawie, którego oceniona
zostanie wygląd i standard sal konferencyjnych, ogólny standard obiektu;
propozycję menu na obiad w dniu 23 września 2019 r.

7. W załączeniu wzór umowy (jeżeli wymagana jest umowa na podstawie odrębnych
przepisów załączyć wzór umowy; jeżeli nie – punkt wykreślić).
8. Sposób przygotowania oferty: ofertę z podaniem ceny w PLN ( z VAT ) zgodnie
z wymogami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, wraz z oświadczeniem
w wypadku spełniania klauzuli społecznej oraz udokumentowanym doświadczeniem
z przeprowadzenia minimum 3 podobnych konferencji w przeciągu 4 ostatnich lat,
linkiem do strony internetowej obiektu lub folderem oraz z propozycją menu na obiad
w dniu 23 września 2019 r.
(określić informacje konieczne do oceny ofert wg kryteriów z punktu 5)
należy sporządzić w języku polskim, w następujący sposób: nazwa i adres
Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją „Zapytanie ofertowe
nr sprawy RW-D-III.0631.13.2019.JD do zamówienia na zakup usługi
gastronomicznej i wynajmu sali konferencyjnej wraz z obsługą w związku z
organizacją XIII Mazowieckiego Kongresu Rozwoju Obszarów Wiejskich”
Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 6 sierpnia 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: ksow@mazovia.pl1

Radosław Rybicki
podpis Dyrektora Departamentu

1

niepotrzebne skreślić

