Załącznik nr 4 do Regulaminu planowania, przygotowania i udzielania
zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Nr sprawy PZ-PI-I.721.81.2021.ŻZ
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający:
Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
zaprasza do złożenia oferty na usługę przygotowania do druku, druk i dostawę publikacji.
2. Przedmiot zamówienia:
Przygotowanie wersji do druku, druk i dostawę informatora dla gmin o programie ochrony
powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy
dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.
Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 1 do zapytania
ofertowego.
Plik produkcyjny zawierający materiał do druku przekaże Zamawiający po zawarciu umowy.
3. Termin realizacji zamówienia:
nie później niż do 20 grudnia 2021 r.
4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej
szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:
Wydział Emisji i Ochrony Powietrza Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń
Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa – wyłącznie po uprzednim, telefonicznym
umówieniu spotkania,
Żaneta Zach tel.: 22-59-79-063, e-mail: zaneta.zach@mazovia.pl.
5. Kryteria oceny ofert (opis kryteriów i zasad przyznawania punktów ):
1. Cena usługi: 60%
2. Termin: 40%
Zamawiający wybierze Wykonawcę, który uzyska największą zsumowaną liczbę punktów
w dwóch kryteriach tj. cena oraz termin realizacji.
Ad. 1)
W kryterium „cena” liczba punktów przyznawanych ofercie obliczana będzie
w następujący sposób: Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę za realizację
zamówienia otrzyma 60 punktów, natomiast pozostali wykonawcy odpowiednio mniej
punktów według wzoru:
C = (Cmin : Cx ) x 60
gdzie:
C = liczba punktów za kryterium „cena”,
Cmin = najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert,
Cx = cena oferty badanej.

Ad. 2)
Kryterium „termin” Zamawiający oceni na podstawie liczby dni założonych przez
Wykonawcę na realizację usługi. W kryterium „termin” liczba punktów przyznawanych
ofercie obliczana będzie w następujący sposób: Wykonawca, który zaproponuje
najkrótszy termin realizacji usługi otrzyma 40 punktów, natomiast pozostali
wykonawcy odpowiednio mniej punktów według wzoru:
T = (Tmin : Tx ) x 40
gdzie:
T = liczba punktów za kryterium „termin”,
Tmin = najkrótszy termin wynikający ze złożonych ofert,
Tx = termin oferty badanej.
Zespół dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Sposób przygotowania i zawartość oferty:
ofertę z podaniem ceny w PLN( z VAT ) i zaproponowaniem terminu realizacji wyrażonego
w dniach oraz wypełnioną ankietą weryfikacji potencjalnych podmiotów przetwarzających,
stanowiącą załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, należy sporządzić w języku polskim, na
formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, z adnotacją
„Zapytanie ofertowe nr PZ-PI-I.721.81.2021.ŻZ sprawy do zamówienia na usługę
przygotowania do druku, druk i dostawę publikacji.
7. Miejsce i termin złożenia ofert:
ofertę należy złożyć do 6 grudnia 2021 r., do godz. 8.00 drogą elektroniczną na adres e-mail:
powietrze@mazovia.pl

Zatwierdzono
Marcin Podgórski
Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych
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