Załącznik nr 4 do Regulaminu planowania, przygotowania i udzielania
zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Nr sprawy ES-SE-IV.272.2.2019.HK

ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający: Województwo Mazowieckie ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa zaprasza do
złożenia oferty na: zakup i dostawę pucharów wraz z grawerowanymi tabliczkami.

2. Przedmiot zamówienia: puchary wraz z grawerowanymi tabliczkami jako integralną częścią
zamawianych pucharów.
Przedmiot zamówienia: puchary wraz z grawerowanymi tabliczkami jako integralną częścią
zamawianych pucharów:
a) Puchar sportowy w kolorze złoto-srebrnym o wysokości 62 cm (i większej) z metalowym
kielichem z uszami zdobionymi o średnicy u góry kielicha 22 cm (i większej) oraz w dolnej
części 14 cm (i większej) połączony plastikową złączką koloru złotego z widocznymi
wtłoczeniami o wysokości 15 cm (i większej). Puchar osadzony jest na podstawie syntetycznej.
Logo Marki Mazowsze w kolorze zgodnym z księgą wizualizacji, wykonane technika
zapewniającą trwałość i nieścieralność, umieszczone na tabliczce grawerowanej jako
integralnej części pucharu. Wielkość i położenie logo do uzgodnienia z Zamawiającym, który
dokona wyboru jednego z minimum dwóch projektów oznakowania zaproponowanych przez
Wykonawcę. Wymiar tabliczek 2,3 cm x 7,5 cm. Ilość – 72 sztuki.
Przykładowe zdjęcie

b) Puchar sportowy o wysokości A 50 cm (i większej), B 42 cm (i większej), C 38 cm (I większej)
z czaszą wykonaną z metalu w kolorze złotym na wierzchniej powierzchni i w kolorze burgund
(lub innym) wewnątrz. Czasza w górnej części o średnicy 12 cm (i większej). Łącznik pomiędzy
czaszą a podstawą pucharu wykonany z plastiku w kolorze złotym w dolnej części
o średnicy 9 cm (i większej) i wysokości 10 cm. Pucharu osadzony na podstawie syntetycznej.
Wymiary tabliczek odpowiednio A 8 cm x 3,8 cm, B 7 cm x 3,5 cm, C 6,5 cm x 3,2 cm. Logo
marki Mazowsze w kolorze zgodnym z księgą wizualizacji, wykonane techniką zapewniającą
trwałość i nieścieralność, umieszczone na tabliczce grawerowanej jako integralnej części
pucharu. Wielkość i położenie logo do uzgodnienia z Zamawiającym, który dokona wyboru

jednego z minimum dwóch projektów oznakowania zaproponowanych przez Wykonawcę.
Ilość – 45 kompletów (A, B, C) razem: 135 sztuk
Przykładowe zdjęcie

c) Puchar sportowy o wysokości A 50 cm (i większej), B 42 cm (i większej), C 38 cm (i większej)
z czaszą wykonaną z metalu w kolorze srebrnym na wierzchniej powierzchni i w kolorze
niebieskim (lub innym) wewnątrz. Średnica czaszy w górnej części wynosi 12 cm (i więcej).
Łącznik pomiędzy czaszą a podstawą pucharu wykonany z plastiku w kolorze srebrnym w
dolnej części o średnicy 9 cm (i większej) i wysokości 10 cm. Puchar osadzony na podstawie
syntetycznej. Wymiary tabliczek: A 5,2 cm x 4,8 cm, B 4,8 cm x 4,2 cm, C 4,2 cm x 3,8 cm.
Logo Marki Mazowsze w kolorze zgodnym z księgą wizualizacji, wykonane techniką
zapewniającą trwałość i nieścieralność, umieszczone na tabliczce grawerowanej jako
integralnej części pucharu. Wielkość i położenie logo do uzgodnienia z Zamawiającym, który
dokona wyboru jednego z minimum dwóch projektów oznakowania zaproponowanych przez
Wykonawcę. Ilość – 45 kompletów (A, B, C) razem: 135 sztuk

Przykładowe zdjęcie

d) Puchar sportowy o wysokości odpowiednio A 54 cm (i większej), B 48 cm (i większej), C 42 cm
(i większej). Czasza pucharu wykonana z metalu w kolorze srebrno/złotym oraz w kolorze
srebrno/złotym wewnątrz czaszy, w górnej części o średnicy ok. 14 cm (i większej). Łącznik

pomiędzy podstawą pucharu i czaszą wykonany z plastiku w kolorze złotym, w dolnej części o
średnicy 9 cm (i większej) i wysokości 10 cm (i większej). Puchar osadzony na podstawie
syntetycznej. Wymiary tabliczek odpowiednio A 5,2 cm x 4,8 cm, B 4,8 cm x 4,2 cm, C 4,2 cm
x 3,8 cm. Logo Marki Mazowsze w kolorze zgodnym z księgą wizualizacji wykonane techniką
zapewniającą trwałość i nieścieralność, umieszczone na tabliczce grawerowanej jako
integralnej części pucharu. Wielkość i położenie logo do uzgodnienia z Zamawiającym, który
dokona wyboru jednego z minimum dwóch projektów oznakowania zaproponowanych przez
Wykonawcę. Ilość: 45 kompletów (A, B, C) razem 135 sztuk.
Przykładowe zdjęcie

3. Termin realizacji zamówienia: realizacja zamówionych pucharów – 2 tygodnie od podpisania
umowy. Dostawa grawerowanych tabliczek do pucharów – od rozpoczęcia terminu realizacji
zamówienia do wyczerpania zakupionych pucharów. Zamawiający będzie zlecał Oferentowi
wykonanie tabliczek do pucharów sukcesywnie w miarę potrzeb. Gotowe tabliczki do pucharów
zlecone przez Zamawiającego drogą elektroniczną, należy dostarczyć do siedziby Urzędu w
ciągu 48 godzin od chwili otrzymania projektu tabliczki.

4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej
szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:
Henryk Kiljan, Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie, tel. 22 59 79 433, e-mail:
henryk.kiljan@mazowvia.pl

5. Kryteria oceny ofert (opis kryteriów i zasad przyznawania punktów ):
60% cena; 40% jakość zastosowanych materiałów, estetyka wykonania.
Punkty za kryterium cena będą przyznawane zgodnie z poniższym wzorem:
C = (C min/C x) x 60
gdzie:
C = liczba punktów za kryterium „cena”
C min = najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert
C x cena oferty badanej
Za kryterium cena można uzyskać maksymalnie 60 pkt

Punkty za kryterium jakość zastosowanych materiałów, estetyka wykonania będą
przyznawane w następujący sposób: jakość zastosowanych materiałów 25 pkt, estetyka
wykonania produktu 15 pkt. Jakość i estetyka będzie oceniana na podstawie dołączonych do
ofert próbek. Dołączone wzory muszą spełniać wszystkie opisane
w zapytaniu wymagania. Za kryterium jakość zastosowanych materiałów, estetyka wykonania
można uzyskać maksymalnie 40 pkt. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany jeden
Oferent, który uzyska najwyższą łączną liczbę punktów za kryterium cena oraz jakość
zastosowanych materiałów, estetyka wykonania.

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): o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznych lub zawodowych
dotyczących realizacji danego zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
wykonawca: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował poprawnie co najmniej jedną
ww. usługę. Ponadto oferta powinna zawierać: formularz określający łączną cenę usługi w
kwocie brutto. Do oferty należy również dołączyć po 1 sztuce wzorcowych pucharów. Po
zakończeniu procedury zapytania ofertowego, oferenci będą mogli odebrać od Zmawiającego
puchary dołączone do oferty. Uwaga: Urząd nie będzie ponosił kosztów związanych
z odesłaniem wzorcowych pucharów.

7. Sposób przygotowania oferty: ofertę z podaniem ceny w PLN( z VAT ) oraz
według wskaźników: cena 60%, jakość zastosowanych materiałów i estetyka wykonania 40%
należy sporządzić w języku polskim, w następujący sposób: nazwa
i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją „Zapytanie ofertowe nr
sprawy ES-SE-IV.272.2.2021.HK do zamówienia na zakup i dostawę pucharów
z grawerowanymi tabliczkami ”.

8. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 20 lipca 2021 r., do godziny 12,00
(w jeden z niżej wymienionych sposobów):

1. pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
Kancelaria Ogólna Urzędu, .03-472 Warszawa, ul. Skoczylasa 4, pok. 127 (1 piętro)1 w
zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe ES-SE-IV.272.2.22021.HK”

Mirosław Krusiewicz
Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu

