Załącznik nr 3 do Regulaminu planowania i
udzielania
zamówień publicznych w Urzędzie
Marszałkowskim
Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Nr sprawy OR-AG-VI.2630.6.2020.RB

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający:
Województwo Mazowieckie - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w
Warszawie,
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa zaprasza do złożenia oferty na:
2. Przedmiot zamówienia:
- wymiana i przechowanie sezonowe opon/kół lato/zima 2020 r.,
- dostawa ośmiu kompletów opon letnich wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2019 r.,
do miejsca wymiany na podstawie protokołu przekazania.
3. Termin realizacji zamówienia:


Wymiana opon, wyważenie, przechowywanie sezonowe lato 2020 r. w czasie
określonym przez zamawiającego;



Dostawa opon letnich – do 15.04.2020 r.,



Wymiana opon, wyważenie, przechowywanie sezonowe zima 2020 r. w czasie
określonym przez zamawiającego.

4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej
szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. W. Skoczylasa 4,
03-472 Warszawa, Rafał Burczyński, 22 59 79 241, rafal.burczynski@mazovia.pl.
5. Kryteria oceny ofert (opis kryteriów i zasad przyznawania punktów )

Cena 100%
C = ( Cmin / Cx) x 100
gdzie
C = liczba punktów za kryterium „cena”,
C min = najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert,
Cx = cena oferty badanej
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): miejsce wykonania usługi (wymagania
zamawiającego – na terenie Warszawy poniżej 10 km od miejsca siedziby
zamawiającego tj. ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa).

7. Sposób przygotowania oferty: ofertę z podaniem ceny w PLN (z VAT) należy sporządzić
w języku polskim, następująco: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres dostawcy z
adnotacją „Zapytanie ofertowe nr sprawy OR-AG-VI.2630.6.2020.RB do zamówienia na
wymianę, wyważenie i przechowanie sezonowe opon/kół lato/zima 2020 oraz dostawę
ośmiu kompletów opon letnich wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2019 r. zgodnie z
załączonym i podpisanym szczegółowym opisem przedmiotu.
8. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 03.04.2020 r., do godziny
09.00
 drogą elektroniczną: e-mail: rafal.burczynski@mazovia.pl

Waldemar Kuliński – Sekretarz Województwa – Dyrektor Urzędu

