Nr sprawy NW-I-II.052.1.2020.MP

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający: Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
zaprasza do złożenia oferty na:
2. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby promocji Projektu pn.
„Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem
się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”,
realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
3. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia
stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania
4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej
szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:
Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji, Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Kłopotowskiego 22, 03-717 Warszawa,
email: covid19@mazovia.pl
5. Kryteria oceny ofert (opis kryteriów i zasad przyznawania punktów ):
1) 90% cena
2) 10% klauzula społeczna
Ad 1) Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę za realizację zamówienia
otrzyma 90 punktów, natomiast pozostali wykonawcy odpowiednio mniej punktów
według wzoru:
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gdzie:
C = liczba punktów za kryterium „cena”,
C min. = najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert,
C x = cena oferty badanej.

Ad 2) Kryterium „klauzula społeczna” Zamawiający oceni na podstawie
dołączonego do oferty oświadczenia (Załącznik nr 3). Klauzulę społeczną uznaje
się za spełnioną, jeśli wykonawca do realizacji przedmiotu zamówienia zatrudni
min. 1 osobę: bezrobotną lub młodocianą w celu przygotowania zawodowego, o
których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub osób o których mowa w przepisach o
zatrudnieniu socjalnym lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii
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Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
W
celu
udokumentowania klauzuli społecznej, wykonawca powinien dołączyć do oferty
stosowne oświadczenie o spełnieniu wymogów klauzuli społecznej.
W przypadku spełnienia kryterium wykonawca uzyska 10 pkt, w przypadku
niespełnienia 0 pkt.
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):
Wykonawca powinien wykazać się, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres
prowadzenia działalności był krótszy – w tym okresie – zrealizował co najmniej
jedno zamówienie, w ramach którego część stanowiło wykonanie oraz montaż
tablic informacyjnych/pamiątkowych w co najmniej 5 lokalizacjach.
7. W załączeniu wzór umowy
8. Sposób przygotowania oferty: ofertę z podaniem ceny w PLN (z VAT) należy
przedłożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania i należy
sporządzić w języku polskim, w następujący sposób:
nazwa i adres Wykonawcy,
z adnotacją:
„Zapytanie ofertowe nr sprawy NW-I-II.052.1.2020.MP do zamówienia na wykonanie
i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby promocji Projektu pn. „Zakup
niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się
koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, realizowanego
przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
9. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 28.05.2020 r. do godziny
09.00 drogą elektroniczną na adres e-mail dnwi@mazovia.pl
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