Załącznik nr 4 do Regulaminu planowania, przygotowania i udzielania
zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Nr sprawy KM-KZ-II.0631.11.2021.KB

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 130 000 zł (bez VAT)
1. Zamawiający: Województwo Mazowieckie w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na:
2. Przedmiot zamówienia:
Usługa: opracowanie graficzne, skład, łamanie, przygotowanie do druku oraz druk i kolportaż
artykułów prasowych w ramach 10 wydań gazety, a także wsparcie i promowanie artykułów
online – w serwisie internetowym gazety oraz w mediach społecznościowych – na profilu gazety
na Facebooku:
• poświęconych działalności Województwa Mazowieckiego, przy czym tematyka skierowana
przede wszystkim do mieszkańców subregionu ostrołęckiego1;
• zajmujących jedną kolumnę na stronach redakcyjnych (bliska prawa);
w tym:
a) łamanie tekstu, grafik i zdjęć, wykonanie grafik, przygotowanie do druku, wprowadzanie
również na kolejnych przeskładach nanoszonej przez Zamawiającego korekty (minimum
trzykrotne lub wynikające z realnych potrzeb), a także druk i kolportaż w ramach 10 wydań
gazety;
b) wsparcie i promowanie artykułów online – w serwisie internetowym gazety oraz w mediach
społecznościowych – na profilu gazety na Facebooku.
Dane techniczne:
• prasa o charakterze lokalnym, o częstotliwości wydań co najmniej raz w tygodniu,
o ugruntowanej pozycji na rynku (preferowane wieloletnie doświadczenie) wraz
z powiązanymi z nią: serwisem internetowym i mediami społecznościowymi – profilem na
Facebooku;
• prasa wydawana na papierze gazetowym w formacie A3, w kolorze;
• miejsce artykułów: jedna kolumna na stronach redakcyjnych (bliska prawa), a także
wsparcie i promowanie artykułów online – w serwisie internetowym gazety oraz w mediach
społecznościowych – na profilu gazety na Facebooku;
• zasięg gazety: obejmujący co najmniej cztery z sześciu wyodrębnionych w NUTS-3
powiatów (powiaty: Ostrołęka, ostrołęcki, makowski, ostrowski, przasnyski, wyszkowski);
• nakład: średni nakład jednorazowy nie mniejszy niż 5 tys. egzemplarzy, w przypadku
dzienników brany pod uwagę nakład piątkowy; najlepiej nakład kontrolowany w Związku
Kontroli Dystrybucji Prasy.
3. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r.
4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej
szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Kancelaria Marszałka, Biuro Prasowe
tel. 22 59 07 611, e-mail: katarzyna.bernaciak@mazovia.pl
5. Kryteria oceny ofert:
5.1. zasięg – 30 proc.;
1

subregion ostrołęcki rozumiany zgodnie z najnowszym podziałem na NUTS-3 wyodrębnionym dla NUTS Mazowiecki
regionalny – za: ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/2066 z 21 listopada 2016 r. zmieniające załączniki do rozporządzenia
(WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do
Celów Statystycznych, czyli obejmującego powiaty: Ostrołęka, ostrołęcki, makowski, ostrowski, przasnyski, wyszkowski.
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5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

cena – 25 proc.;
nakład – 20 proc.;
charakter medium – 15 proc.;
doświadczenie na rynku medialnym – 10 proc.

Szczegółowy opis kryteriów:
5.1. Zasięg – punktowane są odpowiednio:
5.1.1. zasięg obejmujący wszystkie wyodrębnione w NUTS-3 powiaty – 30 pkt;
5.1.2. zasięg obejmujący pięć z sześciu wyodrębnionych w NUTS-3 powiatów – 20 pkt;
5.1.3. zasięg obejmujący cztery z sześciu wyodrębnionych w NUTS-3 powiatów – 10 pkt;
5.1.4. zasięg obejmujący trzy lub mniej z sześciu wyodrębnionych w NUTS-3 powiatów –
0 pkt.
5.2. Cena obliczana jest na podstawie wzoru:
C = (Cmin : Cx) x 25
gdzie:
C = liczba punktów za kryterium „Cena usługi”,
Cmin = najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert,
Cx = cena oferty badanej.

5.3. Nakład – punktowane są odpowiednio:
5.3.1. średni nakład jednorazowy lub nakład inaczej potwierdzony nie mniejszy niż 10 000
egzemplarzy, w przypadku dzienników brany pod uwagę nakład piątkowy – 10 pkt;
5.3.2. średni nakład jednorazowy lub nakład inaczej potwierdzony w przedziale 7 5009 999 egzemplarzy, w przypadku dzienników brany pod uwagę nakład piątkowy – 5 pkt;
5.3.3. średni nakład jednorazowy lub nakład inaczej potwierdzony w przedziale 5 0007 499 egzemplarzy, w przypadku dzienników brany pod uwagę nakład piątkowy – 3 pkt;
5.3.4. średni nakład jednorazowy lub nakład inaczej potwierdzony poniżej 4 999
egzemplarzy, w przypadku dzienników brany pod uwagę nakład piątkowy – 0 pkt;
Dodatkowe punkty:
5.3.5. jeśli nakład jest nakładem kontrolowanym w Związku Kontroli Dystrybucji Prasy –
10 pkt;
5.3.6. jeśli nakład jest nakładem potwierdzonym przez oferenta np. za pomocą skanu
umowy z drukarnią, fakturą z drukarni, innym dokumentem poświadczającym faktyczny
nakład wydania – 5 pkt.;
5.3.7. jeśli informacja o nakładzie wynika tylko z oświadczenia oferenta – 0 pkt.
5.4. Charakter medium – punktowane są odpowiednio:
5.4.1. prasa ma charakter informacyjny i zawiera materiały informacyjne o tematyce
lokalnej z powiatów, na których jest wydawana – 15 pkt;
5.4.2. punktów nie przyznaje się, gdy prasa nie ma charakteru informacyjnego lub gdy ma
charakter informacyjny, ale publikowane w niej artykuły nie są informacjami o życiu
mieszkańców powiatów, na których jest wydawana – 0 pkt.
5.5. Doświadczenie na rynku – punktowane są odpowiednio:
5.5.1. obecność na rynku prasowym od co najmniej 15 lat – 10 pkt;
5.5.2. obecność na rynku prasowym od co najmniej 10-14 lat – 5 pkt;
5.5.3. obecność na rynku prasowym od co najmniej 5-9 lat – 3 pkt;
5.5.4. obecność na rynku prasowym poniżej 4 lat – 0 pkt.
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6. Oferta powinna zawierać:
6.1. cenę brutto uwzględniającą koszt przewidziany dla 10 wydań, w których ukażą się
każdorazowo artykuły prasowe zajmujące jedną kolumnę na stronach redakcyjnych (bliska
prawa), a także wsparcie i promowanie artykułów online – w serwisie internetowym gazety
oraz w mediach społecznościowych – na profilu gazety na Facebooku. Cena powinna
obejmować wszystko, co zostało określone w pkt 2. jako przedmiot zamówienia;
6.2. oświadczenie o spełnianiu danych technicznych zawartych w pkt 2. z zastrzeżeniem
podpunktu 6.3.;
6.3. w odniesieniu do spełniania danych technicznych w zakresie nakładu – poświadczenie
nakładu określonego w przedmiocie zamówienia (przy czym, jeśli Oferent nie ma możliwości
przedstawienia nakładu kontrolowanego, zobowiązany jest do przedstawienia skanu faktury
z drukarni / skanu umowy z drukarnią (odpowiednio zanonimizowanego) / innego dokumentu
poświadczającego faktyczny nakład wydania lub oświadczenie na ten temat);
6.4. oświadczenie o wysokości zwrotów;
6.5. skan podpisanego projektu umowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu umowy
(parafowana każda strona).
7. W załączeniu wzór umowy.
8. Sposób przygotowania oferty: ofertę z podaniem ceny w PLN (z VAT) oraz informacji
dotyczących charakteru prasy, częstotliwości wydań, doświadczenia, zasięgu, nakładu i ceny
należy sporządzić w języku polskim, w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego,
nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją „Zapytanie ofertowe nr sprawy KM-KZII.0631.11.2021.KB” do zamówienia na przygotowanie publikacji artykułów prasowych
poświęconych działalności Województwa Mazowieckiego.
9. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do 23 lutego 2021 r., do godziny 09:00
drogą
elektroniczną
na
adresy
e-mail:
joanna.czechowicz@mazovia.pl;
katarzyna.bernaciak@mazovia.pl oraz biuro.prasowe@mazovia.pl, podając nazwę i adres
Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy, z adnotacją „Zapytanie ofertowe nr sprawy KMKZ-II.0631.11.2021.KB”.

Magdalena Flis
Dyrektor Kancelarii Marszałka

załączniki:
Załącznik nr 1
Wzór zapisów do umów z osobami prawnymi/ postępowań z udziałem osób prawnych
1.

2.
3.

Administratorem danych osobowych osób reprezentujących Wykonawcę oraz osób wskazanych przez
Wykonawcę, jako osoby do kontaktu jest Województwo Mazowieckie, którego dane kontaktowe to: Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,
tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisząc na adres
wskazany w ust. 1 lub adres e-mail: iod@mazovia.pl.
Dane osobowe:
1) osób reprezentujących Wykonawcę, będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, o którym
mowa w art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), wynikającego z przepisów prawa określających umocowanie do
reprezentowania – w zakresie ważności umów i właściwej reprezentacji stron. Podane tych danych jest
warunkiem zawarcia umowy lub ważności podejmowanych czynności.
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osób wskazanych przez Wykonawcę, jako osoby do kontaktu/realizacji umowy (imię i nazwisko, służbowe
dane kontaktowe, miejsce pracy) będą przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa
w art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), w celu realizacji niniejszej umowy/przebiegu postępowania. Dane zostały podane
przez Wykonawcę w ramach zawieranej umowy/prowadzonego postępowania.
Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz będą przechowywane nie dłużej niż to
wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, osobom, o których mowa w ust. 1 przysługuje
prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia
przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na
adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto osobom wskazanym przez Wykonawcę, jako osoby do kontaktu, przysługuje również prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikającego ze szczególnej sytuacji.
Wykonawca jest zobowiązany do przekazania zapisów niniejszego paragrafu wszystkim osobom fizycznym
wymienionym w ust. 1.

2)

4.

5.

6.

Załącznik nr 2
Wzór zapisów do umów z osobami fizycznymi (w tym przedsiębiorcami)
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób reprezentujących Wykonawcę jest Województwo
Mazowieckie, którego dane kontaktowe to: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP:
/umwm/esp.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisząc na adres
wskazany w ust. 1 lub adres e-mail: iod@mazovia.pl.
3. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy, zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). A
jeżeli strona umowy jest reprezentowana przez pełnomocnika, to jego dane osobowe będą przetwarzana na
podstawie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wynikającego z art. 98 Kodeksu cywilnego – w zakresie
ważności umów i właściwej reprezentacji stron. Podane tych danych jest warunkiem zawarcia umowy.
4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz będą przechowywane nie dłużej niż to
wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5. W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, osobom, o których mowa w ust. 1 przysługuje prawo
żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz
przeniesienia danych. Ponadto przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych jest warunkiem zawarcia niniejszej umowy.
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