Załącznik nr 5 do Regulaminu planowania, przygotowania i udzielania
zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Nr sprawy KM-II.2600.3.2019.MK

ZESTAWIENIE PORÓWNANIA I OCENY OFERT
1. W celu udzielenia zamówienia na: wykonanie i dostawę akwarel z architekturą i pejzażem
Mazowsza przeprowadzono postępowanie zgodnie z Regulaminem planowania, przygotowania i
udzielania zamówień publicznych na potrzeby Kancelarii Marszałka.
2. W dniu 25 lipca 2019 r. zamieszczono zapytanie ofertowe na stronie internetowej Urzędu.
3. W terminie składania ofert, tj. do dnia 8 sierpnia 2019 r. do godziny 9:00 wpłynęły oferty:
Część I (obrazy przedstawiające mazowiecki pejzaż)
Lp.

Nazwa dostawcy

Adres dostawcy

1

ArtWilk Pracownia
Malarstwa
Artystycznego
Jerzy i Maria Wilk
Zakład wydawniczopoligraficzny Megraf
Krzysztof Burzec

05-807 Podkowa Leśna
Grodziska 18

2

05-840 Brwinów
ul. Orzeszkowej 1

Cena oferty
brutto (zł)
4 950,00

Uwagi

11 377,50

4. Wybrano ofertę najkorzystniejszą spośród spełniających wszystkie wymagania i warunki określone
w zapytaniu ofertowym, tj. ofertę firmy Zakład wydawniczo-poligraficzny Megraf Krzysztof Burzec.
Nr
oferty

Liczba pkt w kryterium cena
(40 pkt)

1
2

40
17,40

Liczba pkt w kryterium jakość i
estetyka
poszczególnych
elementów (60 pkt)
35
60

Razem

75
77,40

5. Cena brutto oferty wybranej wynosi: 11 377,50 zł, słownie: jedenaście tysięcy trzysta
siedemdziesiąt siedem złotych 50/100
Część II (obrazy przedstawiające architekturę Mazowsza)
Lp.

Nazwa dostawcy

Adres dostawcy

1

ArtWilk Pracownia
Malarstwa
Artystycznego
Jerzy i Maria Wilk
Zakład wydawniczopoligraficzny Megraf
Krzysztof Burzec

05-807 Podkowa Leśna
Grodziska 18

2

05-840 Brwinów
ul. Orzeszkowej 1

Cena oferty
brutto (zł)
4950,00

Uwagi

11 377,50

6. Wybrano ofertę najkorzystniejszą spośród spełniających wszystkie wymagania i warunki określone
w zapytaniu ofertowym, tj. ofertę firmy ArtWilk Pracownia Malarstwa Artystycznego Jerzy i Maria
Wilk.
Nr
oferty

Liczba pkt w kryterium cena
(40 pkt)

1
2

40
17,40

Liczba pkt w kryterium jakość i
estetyka
poszczególnych
elementów (60 pkt)
45
60

Razem

85
77,40

7. Cena brutto oferty wybranej wynosi: 4950,00 zł, słownie: cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt
złotych 00/100
Procedurę unieważniono ( wskazać powody unieważnienia )
Data i podpisy członków zespołu
12.08.2019 r. Magdalena Flis, Dyrektor Kancelarii Marszałka, Przewodniczący zespołu
12.08.2019 r. Beata Kin, Kierownik Biura ds. Finansowych, Członek zespołu
12.08.2019 r. Martyna Kamińska, Inspektor, Biura ds. Finansowych, Członek zespołu
Wybór akceptuję
Magdalena Flis
Dyrektor Kancelarii Marszałka

W związku ze złożoną ofertą na zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę akwarel z architekturą i pejzażem Mazowsza
uprzejmie informuję, że:
1. administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 warszawa, tel. (22) 59 79 100,
email:urząd_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP:/umwm/esp;
2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: (22) 59 79 663, iod@mazovia.pl.
Dane osobowe:
3. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO, w celu
przeprowadzenia procedury na wykonanie i dostawę akwarel z architekturą i pejzażem Mazowsza oraz, w razie
wyboru oferty, w celu zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy (nr sprawy KM-II.2600.3.2019.MK);
4. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
5. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
Na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
6. dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania usunięcia lub żądania ograniczenia
przetwarzania,
7. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

