Nr sprawy: OR-D-IV.2601.12.2.2020.MK

ZAPYTANIE OFERTOWE
w ramach zakupu dostaw, usług lub robót budowlanych o wartości przekraczającej 5000 zł (bez VAT)
i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO (bez VAT)
1. Zamawiający:
Województwo Mazowieckie - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, występujący jako Wspólny Zamawiający na podstawie uchwały
nr 174/218/17 (z późn. zm.) Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lutego 2017 r., działający na
rzecz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych:
1) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03719 Warszawa,
2) Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048
Warszawa,
3) Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa,
4) Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla osób chorych na Stwardnienie
Rozsiane (SM) w Dąbku, Dąbek 129, 06-561 Stupsk,
5) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących
im. Ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu, ul. Struga 86, 26-600 Radom,
6) Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Mińsku Mazowieckim, ul. 1 PLM
Warszawa 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
7) Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, ul. 3 Maja 127,
05-420 Józefów,
8) Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, Zagórze k. Warszawy,
05-462 Wiązowna,
9) Zespołu Placówek w Gołotczyźnie, ul. Aleksandry Bąkowskiej 29, 06-430 Sońsk,
zaprasza do złożenia ofert na:
2. Przedmiot zamówienia:
Dostawa niegazowanej wody źródlanej w butlach o pojemności 18,9l (+/- 0,1l) oraz dzierżawa elektrycznych
dystrybutorów dozujących wodę i stojaków na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek
organizacyjnych, na rzecz których realizowane jest zamówienie zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu
zamówienia na warunkach i w zakresie określonym w projekcie umowy (stanowiącymi odpowiednio załącznik
nr 1 i 2 do zapytania ofertowego).
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w zapytaniu ofertowym.
3. Termin realizacji zamówienia:
Od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. z możliwością uruchomienia opcji od 1 stycznia 2021 r.
do 31 marca 2021 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 41 662, e-mail: zakupywspolne@mazovia.pl
5. Kryteria oceny ofert:
Cena 100%
C = ( Cmin / Cx) x 100
gdzie:
C – liczba punktów za kryterium „cena”,
Cmin – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert,
Cx – cena oferty badanej
6.

Oferta powinna zawierać:
1) ofertę cenową sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego oraz wymaganiami
określonymi w pkt. 8.,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7. W załączeniu wzór umowy:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
8. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę z podaniem ceny w PLN (z VAT) należy sporządzić w języku polskim w następujący sposób: nazwa
i adres zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją w tytule lub treści maila „Zapytanie ofertowe
nr OR-D-IV.2601.12.2.2020.MK - dostawa wody w butlach o pojemności 18,9l (+/-0,1l)”.
9.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości negocjacji ceny za wykonanie zamówienia
z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

10. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 20 marca 2020 r., do godziny 9:00, drogą elektroniczną na adres e-mail:
zakupywspolne@mazovia.pl.
11. Załączniki:
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1;
2) Projekt umowy – załącznik nr 2;
3) Formularz oferty – załącznik nr 3;
4) Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 4.

Waldemar Kuliński
Sekretarz Województwa –
Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

