Załącznik nr 4 do Regulaminu planowania, przygotowania i udzielania
zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Nr sprawy RW-D-III.0631.16.2021.MR
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający: Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,
NIP: 113245940 zaprasza do złożenia oferty na:
2. Przedmiot zamówienia:
Usługa usługi organizacji stoiska informacyjno-promocyjnego wraz z konkursem
wiedzy o PROW 2014-2020 z nagrodami w postaci materiałów promocyjnych
podczas Dożynek Województwa Mazowieckiego Radom 2021.
Termin realizacji zamówienia: 29 sierpnia 2021 roku.
3. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej
szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia: Biuro Regionalne Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim, Departament Rolnictwa i
Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4, tel. 22-5979-338, e–mail:
marcin.rzonca@mazovia.pl.
4. Kryteria oceny ofert (opis kryteriów i zasad przyznawania punktów ):
60% - cena brutto, 40% - udokumentowane doświadczenie w zakresie organizacji stoisk
wystawienniczych na targach/imprezach plenerowych oraz w zakresie produktów
tradycyjnych i regionalnych i propozycji programu artystycznego.
Zasady oceny kryterium cena – 60 %
Oferent, który zaproponuje najniższą cenę brutto otrzyma 60 punktów, natomiast
pozostali oferenci odpowiednio mniej punktów wg wzoru:
C min
C = -------------- x 60
Cx
gdzie:
C – kryterium cena brutto
C min - najniższa cena brutto
C x - cena brutto oferty badanej
Zasady oceny kryterium udokumentowane doświadczenie w zakresie produktów
tradycyjnych i regionalnych oraz propozycja programu artystycznego – 40 %
Do oferty powinny zostać załączone opis realizacji podobnej usługi w zakresie organizacji
stoisk wystawienniczych na targach/imprezach plenerowych oraz zaproponowaną
aranżacją stoiska, programem artystycznym oraz menu złożonym z produktów
tradycyjnych i regionalnych.
W ramach kryterium (40 %) można uzyskać następującą liczbę punktów:
• Ocena realizacji podobnej usługi wraz z zaproponowaną aranżacją stoiska oraz
menu złożonym z produktów tradycyjnych i regionalnych - 25 pkt w tym
maksymalnie do 5 pkt za produkt z Listy Produktów Tradycyjnych prowadzonej
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w menu (1 pkt. za każdy)
• Zaproponowany program artystyczny - 15 pkt.

5. Oferta powinna zawierać (określić wymagania jakie powinni spełniać wykonawcy w
zakresie uprawnień, doświadczenia, kwalifikacji osób oraz wymienić dokumenty i
oświadczenia jakie powinni złożyć wykonawcy):
• formularz oferty określający łączną cenę usługi w kwocie brutto
• wykaz wykonanych usług/wykonanej usługi potwierdzający jakość wykonania tego
typu usług wraz z proponowaną aranżacją, programem i menu stoiska.
6. Sposób przygotowania oferty: ofertę z podaniem ceny w PLN (z VAT) łącznej wraz z
rozbiciem na cz. 1 i cz. 2 zawarte w SOPZ należy sporządzić w języku polskim
w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy
z adnotacją „Zapytanie ofertowe nr sprawy RW-D-III.0631.16.2021.MR.
7. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 28 lipca 2021 r. do
godziny 12.00 drogą elektroniczną: e-mail marcin.rzonca@mazovia.pl
Radosław Rybicki
Dyrektor Departamentu
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

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

2.
3.

4.

5.

6.

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.
2) 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 administracyjnoorganizacyjną 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.

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 .

