Załącznik nr 4 do Regulaminu planowania, przygotowania i udzielania
zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Nr sprawy RW-OW-I.614.8.2020.AK

ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający: Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,
NIP: 113245940 zaprasza do złożenia oferty na:
2. Przedmiot zamówienia: zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie 476 sztuk
podziękowań, w formie oprawionego dyplomu, dla Kół Gospodyń Wiejskich
w związku z realizacją w województwie mazowieckim w 2020 roku zadań publicznych
w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:
zadanie 2. Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie.”
Dyplomy wg zaproponowanego wzoru mają być wykonane dla 476 Kół Gospodyń
Wiejskich na podstawie danych przesłanych przez Zamawiającego. Dane zostaną
wysłane po wyborze oferenta i zaakceptowaniu projektu podziękowania.
476 podziękowań w formie dyplomów ma być oprawionych w antyramę plexi o
wymiarach 42 x 29,7 cm.
Podziękowania należy dostarczyć do siedziby Departamentu Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w
Warszawie, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa.
3. Termin realizacji zamówienia: do 9 października 2020 r.
4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej
szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia: Wydział Rolnictwa,
Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Anna Gawlicka 22 59 79 146, e-mail:
wydzialrolnictwa@mazovia.pl
5. Kryteria oceny ofert: cena 40%, szata graficzna i estetyka 25%, termin realizacji
zamówienia 25%, klauzula społeczna 10%
Zasady oceny kryterium cena – 40%
Oferent, który zaproponuje najniższą cenę brutto otrzyma 40 punktów, natomiast
pozostali oferenci odpowiednio mniej punktów wg wzoru:
C min
C = -------------- x 40
Cx
gdzie:
C – kryterium cena brutto
C min - najniższa cena brutto
C x - cena brutto oferty badanej
Zasady oceny kryterium „szata graficzna i estetyka” – 25%. Zamawiający oceni na
podstawie załączonego wstępnego projektu podziękowania (próbki tekstu wraz z

logotypami). Punkty za kryterium „szata graficzna i estetyka” zostaną przyznane w
skali punktowej od 0 do 25 punktów. Ocenie podlegać będą następujące elementy:
1. Układ graficzny – od 0 do 10 pkt.
Ocenie poddane będzie wkomponowanie elementów graficznych (logotypy) do tekstu
podziękowania. Najwyżej oceniany będzie projekt dokładny i czytelny. Ocena
zostanie dokonana ze szczególnym uwzględnieniem proporcji powierzchni
zamieszczonych tekstów, wyglądu zaproponowanej czcionki.
Środki graficzne podnoszące czytelność i atrakcyjność przekazu – od 0 do 10 pkt.
Najwyżej punktowane będą projekty, w których Wykonawca zastosuje w tekście
środki graficzne podnoszące czytelność i atrakcyjność przekazu (wyjustowanie
tekstu, zastosowanie interlinii, akapitów, marginesów wzdłuż każdego boku strony).
2. Zastosowana kolorystyka – od 0 do 5 pkt.
Zamawiający preferuje kolorystykę bazującą na połączeniu różnych odcieni beżu,
brązu, ecru i szarości, czerwień. Zamawiający nie preferuje używania kolorów bardzo
kontrastujących.
Zasady oceny kryterium „Termin realizacji zamówienia” – 25% . Kryterium zostanie
ocenione w skali punktowej do 25 punktów i będzie rozpatrywane na podstawie
podanego przez Wykonawcę w ofercie terminu, w jakim Wykonawca zobowiązuje się
dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego. Zamawiający ustala,
iż termin maksymalny na wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 5 dni roboczych
od dnia zawarcia umowy. Wykonawca w formularzu ofertowym poda liczbę dni
roboczych (liczonych od dnia zawarcia umowy), w których zobowiązuje się wykonać
przedmiot zamówienia.
Oferty zostaną ocenione zgodnie z wzorem:
T = (najkrótszy oferowany termin realizacji : termin realizacji ocenianej oferty) x 25
Jeżeli Wykonawca poda w ofercie termin dłuższy niż 5 dni roboczych, to jego oferta
zostanie odrzucona, gdyż treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
Termin zamówienia nie może być dłuższy niż 9 października 2020 r.
Zasady oceny kryterium klauzula społeczna – 10%
Klauzulę społeczną uznaje się za spełnioną, jeśli oferent do realizacji przedmiotu
zamówienia zatrudni min. 2 osoby: bezrobotne lub młodociane w celu przygotowania
zawodowego, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy lub osoby niepełnosprawne, o których mowa w przepisach o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub osoby o
których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym lub we właściwych przepisach
państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
W celu udokumentowania spełnienia warunków klauzuli społecznej, oferent powinien
dołączyć do oferty stosowne oświadczenie wg wzoru udostępnionego przez
Zamawiającego. Za kryterium klauzula społeczna, w przypadku spełnienia warunków
można uzyskać 10 punktów, w przypadku niespełnienia warunków 0 punktów.

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która przedstawiać będzie najkorzystniejszy
bilans ceny i kryteriów oceny, tj. otrzyma najwyższą ocenę punktową obliczoną
według wzoru:
Ocena = C + S + T + K
gdzie:
C – cena
S – szata graficzna i estetyka
T – termin realizacji
K- klauzula społeczna
6. Oferta powinna zawierać: ofertę cenową (cenę usługi brutto) sporządzoną
zgodnie z wymogami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia,
oświadczenie w wypadku spełniania klauzuli społecznej, projekt podziękowania
(dyplomu)
7. W załączeniu wzór umowy.
8. Sposób przygotowania oferty: ofertę z podaniem ceny w PLN ( z VAT ) zgodnie
z wymogami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, wraz z
oświadczeniem w wypadku spełniania klauzuli społecznej należy sporządzić w
języku polskim, w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i
adres Wykonawcy, z adnotacją „Zapytanie ofertowe nr sprawy RW-OWI.614.8.2020.AK”.
9. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 1 października 2020
r. do godziny 24:00 drogą elektroniczną e-mail: wydzialrolnictwa@mazovia.pl

Radosław Rybicki
Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

