Załącznik nr 4 do Regulaminu planowania, przygotowania i udzielania
zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Nr sprawy: BF-II-WV.272.16.2021.MJ

ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający:
Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa zaprasza do
złożenia oferty na: „Zakup usługi doradztwa podatkowego dla Województwa
Mazowieckiego w zakresie podatku VAT oraz podatku akcyzowego w 2022 r.”
2. Przedmiot zamówienia:
„Zakup usługi doradztwa podatkowego dla Województwa Mazowieckiego w zakresie
podatku VAT oraz podatku akcyzowego w 2022 r.”
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do
zapytania ofertowego.
3. Termin realizacji zamówienia (zgodnie z harmonogramem):
Od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r.

Termin
Lp. Etap

wykonania
(do dnia)

1.
2.
3.

4.

5.

6.

Wyliczenie prewspółczynnika i wskaźnika struktury sprzedaży dla
Urzędu
Wyliczenie prewspółczynnika i wskaźnika struktury sprzedaży dla
jednostek organizacyjnych Województwa podlegających centralizacji
Aktualizacja „Zasad wykonywania obowiązków dokumentacyjnych
i ewidencyjnych w zakresie podatku od towarów i usług
w jednostkach organizacyjnych Województwa Mazowieckiego” oraz
„Zasad wykonywania obowiązków dokumentacyjnych
i ewidencyjnych w zakresie podatku akcyzowego w jednostkach
organizacyjnych Województwa Mazowieckiego”
Aktualizacja transakcji sprzedażowo–zakupowych dokonywanych
przez jednostki organizacyjne Województwa z uwzględnieniem
specyfiki działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych,
w tym również Urząd w celu uzupełnienia szczegółowych procedur
w zakresie rozliczeń z tytułu podatku VAT i podatku akcyzowego
Przeprowadzenie 1 warsztatu szkoleniowego dla pracowników
scentralizowanych jednostek organizacyjnych w zakresie rozliczania
podatku VAT
Przeprowadzenia 1 warsztatu szkoleniowego dla pracowników
jednostek organizacyjnych w zakresie rozliczania podatku
akcyzowego

do 15.01.2022 r.
do 31.01.2022 r.
do 31.12.2022 r.

do 31.12.2022 r.

do 31.12.2022 r.

do 31.12.2022 r.

7.

8.

9.

Przeprowadzenie 15 przeglądów podatkowych w siedzibach
jednostek organizacyjnych wskazanych przez Zamawiającego lub
w przypadku obowiązywania stanu epidemii na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej - 25 przeglądów podatkowych w sposób
zdalny przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii
informatycznych, za 1 wskazany okres podatkowy
Weryfikacja transakcji obejmujących działalność jednostek
organizacyjnych na potrzeby rozliczeń podatku akcyzowego oraz
przeprowadzenie na jej podstawie nie więcej niż 15 przeglądów
dokumentacji w siedzibach jednostek organizacyjnych wskazanych
przez Zamawiającego lub w przypadku obowiązywania stanu
epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w sposób zdalny
przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych, za
1 wskazany okres podatkowy (kwartał)
Wsparcie doradcze w zakresie problemów dotyczących rozliczania
podatku VAT oraz podatku akcyzowego wraz z udzieleniem
rekomendacji, w formie spotkań, konsultacji telefonicznych
i e-mailowych oraz przesyłanie w formie e-mail interpretacji
podatkowych, informacji o zmianach w prawie oraz orzecznictwo
podatkowe w zakresie podatku VAT oraz akcyzowego

do 31.12.2022 r.

do 31.12.2022 r.

do 31.12.2022 r.

4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej
szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament
Budżetu i Finansów, Biuro ds. VAT
Ewa Gąsiorek tel. /22/ 59 07 801,
Katarzyna Hamerlińska tel. /22/ 59 07 729,
Marzena Jędryszczak tel. /22/ 59 07 786,
e-mail: centralizacjavat@mazovia.pl
5. Kryteria oceny ofert:
1) 40 % cena,
2) 10 % doświadczenie w zakresie wyliczania prewspółczynnika i współczynnika
struktury sprzedaży dla jednostek organizacyjnych objętych centralizacją,
w szczególności urzędu obsługującego jst w zakresie rozliczania podatku VAT
(przykład szczegółowego wyliczenia prewspółczynnika i współczynnika struktury
sprzedaży – arkusz kalkulacyjny dla wyliczenia prewspółczynnika i współczynnika
struktury sprzedaży);
3) 10 % doświadczenie wykonawcy we współpracy z jednostkami samorządu
terytorialnego w ramach świadczenia usług doradztwa podatkowego w zakresie
podatku od towarów i usług, z podaniem przedmiotu usługi, dat wykonania
i odbiorców (oświadczenie o współpracy z 5 jst);
4) 10 % doświadczenie wykonawcy w zakresie doradztwa w podatku akcyzowym
z podaniem przedmiotu usługi, dat wykonania i odbiorców (oświadczenie
o współpracy z 5 podmiotami gospodarczymi);
5) 15 % doświadczenie w zakresie przeprowadzenia przeglądów podatkowych
(oświadczenie o przeprowadzeniu przeglądów podatkowych w 5 jednostkach
organizacyjnych scentralizowanych przez jst);

6) 15 % przedstawienie sposobu analizowania wyrobów akcyzowych obejmujących
działalność jednostek organizacyjnych w celu przeprowadzenia weryfikacji
transakcji ukierunkowanych na identyfikację ryzyk dotyczących rozliczania podatku
akcyzowego oraz poszukiwanie możliwości optymalizacji ponoszonych obciążeń
z tytułu rozliczeń w podatku akcyzowym – forma tabelaryczna z częścią opisową.

Punkty za kryterium 1):
cena zostaną obliczone wg następującego wzoru:
Cena brutto oferty najtańszej
(………………………………… x 40%) x 100% = ilość punktów.
Cena brutto oferty badanej
Punkty za kryterium 2)
doświadczenie w zakresie wyliczania prewspółczynnika i współczynnika struktury
sprzedaży dla jednostek organizacyjnych objętych centralizacją, w szczególności
urzędu obsługującego jst w zakresie rozliczania podatku VAT oceniane będzie na
podstawie przykładowego arkusza kalkulacyjnego zawierającego szczegółowe
informacje dotyczące ujmowanych danych oraz źródła ich pochodzenia (np.
sprawozdanie Rb-27s, sprawozdanie Rb-28s, Rb-34 itp.), dla wyliczenia
prewspółczynnika i współczynnika struktury sprzedaży zgodnie
z obowiązującymi aktami prawnymi w tym zakresie. Precyzyjne wyszczególnienie
wszystkich informacji dotyczących ujmowanych danych oraz źródeł ich pochodzenia
w przykładowym arkuszu kalkulacyjnym będzie skutkowało przyznaniem maksymalnej
liczby 10 punktów (10 %), w przypadku nieuwzględnienia wszystkich wymaganych
informacji dotyczących danych oraz źródeł ich pochodzenia od 1-9 pkt. Brak
przykładowego arkusza kalkulacyjnego lub przedłożenie arkusza zawierającego błędne
założenia (nieczytelne, niejednoznaczne dla jst) będzie skutkowało przyznaniem
0 liczby punktów.
Punkty za kryterium 3)
doświadczenie wykonawcy we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w
ramach świadczenia usług doradztwa podatkowego w zakresie podatku od towarów i
usług oceniane będzie na podstawie oświadczeń, w którym należy przedstawić
współpracę z 5 jednostkami samorządu terytorialnego z podaniem przedmiotu usługi,
dat wykonania i odbiorców. Przedłożenie oświadczeń zawierających informację o
współpracy z jst od 0 do 4 punktowane będzie 0 liczbą punktów. Współpraca z większą
ilością jednostek samorządu terytorialnego niż jest wymagana nie będzie skutkowała
zwiększeniem liczby punktów. Maksymalna liczba punktów jaką wykonawca może
otrzymać za spełnienie tego kryterium to 10 pkt odpowiadające 10%.
Punkty za kryterium 4)
doświadczenie wykonawcy w zakresie doradztwa w podatku akcyzowym z podaniem
przedmiotu usługi oceniane będzie na podstawie oświadczeń, w którym należy
przedstawić współpracę z 5 podmiotami gospodarczymi z podaniem przedmiotu usługi,
dat wykonania i odbiorców. Brak oświadczenia potwierdzającego doświadczenie
wykonawcy w zakresie doradztwa w podatku akcyzowym będzie skutkowało

przyznaniem 0 liczby punktów. Gradacja punktacji będzie uzależniona od zakresu
usług, jakości oraz ich rodzaju w zakresie świadczenia doradztwa w podatku
akcyzowym. Maksymalna liczba punktów jaką wykonawca może otrzymać za
spełnienie tego kryterium to 10 pkt odpowiadające 10%.

Punkty za kryterium 5)
doświadczenie w zakresie przeprowadzenia przeglądów podatkowych oceniane będzie
na podstawie oświadczeń, w którym należy przedstawić współpracę z 5 jednostkami
organizacyjnymi scentralizowanych przez jst. Przedłożenie oświadczeń zawierających
informację o współpracy od 0 do 4 punktowane będzie 0 liczbą punktów. Współpraca z
większą ilością jednostek samorządu terytorialnego niż jest wymagana nie będzie
skutkowała zwiększeniem liczby punktów. Przy czym gradacja punktacji następować
będzie w oparciu o doświadczenie w zakresie przeprowadzenia przeglądów
podatkowych w ww. jednostkach o szerokim spektrum zagadnień podatkowych,
którego potwierdzeniem powinna być wielkość, zakres oraz stopień dokonywanych
transakcji sprzedażowych i zakupowych, np. doświadczenie w zakresie
przeprowadzenia przeglądów podatkowych w jednostkach zajmujących
się gospodarowaniem nieruchomościami.
Maksymalna liczba punktów jaką wykonawca może otrzymać za spełnienie tego
kryterium to 15 pkt odpowiadające 15 %.
Zamawiający wybierze wykonawcę, który uzyska największą zsumowaną liczbę
punktów w w/w kryteriach.
Punkty za kryterium 6)
doświadczenie wykonawcy w zakresie analizowania wyrobów akcyzowych
obejmujących działalność jednostek organizacyjnych w celu przeprowadzenia
weryfikacji transakcji ukierunkowanych na identyfikację ryzyk dotyczących rozliczania
podatku akcyzowego oraz poszukiwanie możliwości optymalizacji ponoszonych
obciążeń z tytułu rozliczeń w podatku akcyzowym oceniane będzie na podstawie
przykładowej szczegółowej informacji w formie tabelarycznej zawierającej kryteria
mające na celu analizę opodatkowania podatkiem akcyzowym wyrobów akcyzowych
nabywanych przez jst. Precyzyjne wyszczególnienie wszystkich informacji dotyczących
ujmowanych danych w przykładowym zestawieniu tabelarycznym będzie skutkowało
przyznaniem maksymalnej liczby 15 punktów, w przypadku braku przykładowej
informacji w formie tabelarycznej lub przedłożenie przedmiotowej informacji w formie
zawierającej błędne założenia (nieczytelne, niejednoznaczne dla jst) będzie skutkowało
przyznaniem 0 liczby punktów. Maksymalna liczba punktów jaką Wykonawca może
otrzymać za spełnienie tego kryterium to 15 %.

6. Oferta powinna zawierać:
a) cenę usługi (z VAT) będącej przedmiotem zamówienia,
b) przykład szczegółowego wyliczenia prewspółczynnika i współczynnika struktury
sprzedaży – arkusz kalkulacyjny dla wyliczenia prewspółczynnika i współczynnika
struktury sprzedaży,

c) oświadczenia dokumentujące doświadczenie Wykonawcy w zakresie współpracy
z jednostkami samorządu terytorialnego w ramach świadczenia usług doradztwa
podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, z podaniem przedmiotu
usługi, dat wykonania i odbiorców,
d) oświadczenie dokumentujące doświadczenie wykonawcy we współpracy
z podmiotami gospodarczymi w zakresie doradztwa w podatku akcyzowym,
z podaniem przedmiotu usługi, dat wykonania i odbiorców,
e) oświadczenia dokumentujące doświadczenie Wykonawcy w przeprowadzeniu
przeglądów podatkowych w jednostkach organizacyjnych scentralizowanych
przez jst,
f) przykład szczegółowej informacji w formie tabelarycznej nt. sposobu analizowania
wyrobów akcyzowych (opodatkowania podatkiem akcyzowym) obejmujących
działalność jednostek organizacyjnych.
7. W załączeniu wzór: umowy z Wykonawcą oraz wzór umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych.
8. Sposób przygotowania oferty: ofertę z podaniem ceny w PLN ( z VAT ) oraz
przykładowym arkuszem kalkulacyjnym dla wyliczenia prewspółczynnika
i współczynnika struktury sprzedaży, oświadczeniem o współpracy z jst w ramach
świadczenia usług doradztwa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług,
oświadczeniem o współpracy z podmiotami gospodarczymi w zakresie doradztwa
w podatku akcyzowym, oświadczeniem o przeprowadzeniu przeglądów podatkowych
w jednostkach organizacyjnych scentralizowanych przez jst oraz przykładową
szczegółową informacją nt. sposobu analizowania wyrobów akcyzowych
(opodatkowania podatkiem akcyzowym) obejmujących działalność jednostek
organizacyjnych należy sporządzić w języku polskim, w następujący sposób: nazwa
i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją „Zapytanie ofertowe
nr sprawy BF-II-WV.272.16.2021.MJ” do zamówienia na „Zakup usługi doradztwa
podatkowego dla Województwa Mazowieckiego w zakresie podatku VAT oraz
podatku akcyzowego w 2022 r.”
W przypadku braku zastrzeżenia, że dane zawarte w ofercie stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji oraz oferta stanowi wyłączną własność oferenta i stanowi
utwór w rozumieniu art. 1 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, dane zawarte w ofercie będą mogły być udostępnione
przystępującym do przedmiotowego postępowania.
9. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 14.12.2021 r., do godziny
16.00 drogą elektroniczną: e-mail centralizacjavat@mazovia.pl.

Ewa Gąsiorek
podpis Dyrektora Departamentu

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 .

