Załącznik nr 4 do Regulaminu planowania, przygotowania i udzielania
zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Nr sprawy OR-AG-II.2601.4.32.2021.DK
ZAPYTANIE OFERTOWE

1.

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Jagiellońska 26,
03-719 Warszawa zaprasza do złożenia oferty na:

2.

Przedmiot zamówienia: usługa codziennego sprzątania pomieszczeń biurowych przy Pl. Bankowym 3/5
tj. 503,08 m² sprzątanie do godziny 08.00 bądź po 16.00 oraz usługa obejmująca jednokrotne pranie
wykładzin, chodników i dywanów, dwukrotne mycie okien, pranie firan, lambrekinów.

3.

Termin realizacji zamówienia: od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

4.

Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe
wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa, pokój 131/132, tel. 0-22 59 79 205, Dorota Kiepas,
e-mail: dorota.kiepas@mazovia.pl

5.

Kryteria oceny ofert (opis kryteriów i zasad przyznawania punktów ):
Lp.

Kryterium

Punktacja

1

Cena

95

2

Klauzula społeczna

5

3

Suma

100

Ad. 1.
Punkty za kryterium „cena” zostaną przyznane w skali od 0 do 95 punktów. Wykonawca, który
zaproponuje najniższą cenę otrzyma 95 punktów, natomiast pozostali wykonawcy odpowiednio mniej
punktów, liczonych wg wzoru:
C=(Cmin / Cx) x 95
C=liczba punktów za kryterium „cena”
Cmin= najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert
Cx=cena oferty analizowanej.
Ad. 2.
Punkty za kryterium „klauzula społeczna” zostaną przyznane w skali od 0-5 punktów.
Oferent, który dołączy do oferty oświadczenie o spełnieniu wymogów klauzuli społecznej (wg wzoru
załączonego do zapytania ofertowego) otrzyma 5 punktów. W przypadku braku załączenia ww.
oświadczenia oferent nie otrzyma punktów.
Klauzulę społeczną uznaje się za spełnioną, jeżeli oferent do realizacji przedmiotu zamówienia zatrudni
na podstawie umowy o pracę minimum 1 osobę: bezrobotną lub młodocianą 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 zatrudnieniu
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 klauzuli społecznej, oferent powinien dołączyć do oferty
stosowne oświadczenie o spełnieniu wymogów klauzuli.
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): według szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i zapisów umowy.

7.

W załączeniu wzór umowy (jeżeli wymagana jest umowa na podstawie odrębnych przepisów załączyć
wzór umowy; jeżeli nie – punkt wykreślić):

8.

Sposób przygotowania oferty: ofertę z podaniem ceny w PLN( z VAT ) oraz zawierającą elementy
określone w pkt. 6 (określić informacje konieczne do oceny ofert wg kryteriów z punktu 5) należy
sporządzić w języku polskim, w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres
Wykonawcy, z adnotacją „Zapytanie ofertowe nr sprawy OR-AG-II.2601.4.32.2021.DK do usługi
codziennego sprzątania pomieszczeń biurowych przy Pl. Bankowym 3/5 tj. 503,08 m² sprzątanie do
godziny 08.00 bądź po 16.00 oraz usługi obejmującej jednokrotne pranie wykładzin, chodników
i dywanów, dwukrotne mycie okien, pranie firan, lambrekinów.”

9.

Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 13 grudnia 2021 r., do godziny 08.00 (w
jeden z niżej wymienionych sposobów):
1.

drogą elektroniczną: e-mail: organizacyjny.ag@mazovia.pl

SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA
DYREKTOR URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
Waldemar Kuliński

