Nr sprawy: OR-D-IV.2630.3.2020.DR

ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający:
Województwo Mazowieckie z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa, działające
na podstawie uchwały nr 616/333/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie dokonywania zakupów środków trwałych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek
organizacyjnych (z późn. zm.), zaprasza do złożenia ofert na:
2. Przedmiot zamówienia:
Dostawa nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2019 r., samochodu osobowego na potrzeby
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, zgodnie ze szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia.
3. Termin realizacji zamówienia:
Maksymalnie do 13 marca 2020 r.
4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe
wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa;
tel. (22) 31 41 656, e-mail: zakupywspolne@mazovia.pl.
5. Kryteria oceny ofert:
1) W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując im
odpowiednio wagi procentowe:
a. cena – 90 %
b. termin realizacji – 10 %
2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów będącą sumą
punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach, o których mowa w pkt. 5.1).
3) W kryterium „cena” Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie odpowiednią liczbę punktów
w następujący sposób: Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 90 punktów, natomiast
pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów według wzoru:
C = (Cmin : Cx) x 90
gdzie:
C = liczba punktów za kryterium „cena”,
Cmin = najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert,
Cx = cena oferty badanej
4) W kryterium „termin realizacji” Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie odpowiednią liczbę
punktów w następujący sposób:
a) Wykonawca, który zaproponuje termin dostawy do 6 marca 2020 r. otrzyma 10 punktów,
b) Wykonawca, który zaproponuje termin dostawy do 13 marca 2020 r. otrzyma 0 punktów.
6. Wzór umowy:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
7. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę z podaniem ceny w PLN (z VAT) należy sporządzić w języku polskim na formularzu oferty stanowiącym
załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, z dopiskiem w treści lub tytule maila „Zapytanie ofertowe – dostawa
samochodu – Urząd Marszałkowski”.
8. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 24.02.2020 r., do godziny 9:00, drogą elektroniczną na adres e-mail:
zakupywspolne@mazovia.pl
9. Załączniki:
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1;

2)
3)
4)

Projekt umowy – załącznik nr 2;
Formularz oferty – załącznik nr 3;
Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 4.
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