
MCPS.ES/AS/351-3/2018                                                 Warszawa, dnia 3 grudnia 2018 r. 
 
  
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
  w ramach zakupu dostaw, usług  lub robót budowlanych 

 o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 EURO (bez VAT)  
 

Uwaga!  Na podstawie art. 15 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 
Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie 
spółdzielnie socjalne działające na podstawie ww. ustawy. 

 
1. Zamawiający Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do złożenia oferty  

na przedmiot zamówienia: 
Wykonanie i dostarczenie do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej mydełek  
w celu promocji ekonomii społecznej na Mazowszu.  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do zapytania 
ofertowego. 

 
2. Termin realizacji zamówienia: 

14.12.2018 r. 
 
3. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej 

szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia: 

Informację określającą szczegółowe wymogi, dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera  

Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

Dodatkowych informacji dot. przedmiotu zamówienia można uzyskać u. p.: 

- Aneta Sępka e-mail: aneta.sepka@mcps-efs.pl 

- Elwira Ociepka-Owczarek, e-mail: elwira.owczarek@mcps-efs.pl  

 

4. Kryteria oceny ofert   (opis kryteriów i zasad przyznawania punktów):  
Kryterium Nr 1 Cena oferty – waga - 60% 

Kryterium Nr 2 Kryterium społeczne – kategorie osób zaangażowanych  
w wykonywanie przedmiotu zamówienia – waga 40% 

 

Zamawiający w kryterium Nr 1 „Cena oferty” będzie oceniał oferty zamówienia przyznając 
punkty wg wzoru: 

Najniższa oferowana cena brutto 

----------------------------------------------------   x 60  = liczba pkt 

Cena brutto badanej oferty 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie ofert w częściach zamówienia  
w kryterium „cena oferty” wynosi 60 % 

Zamawiający w kryterium nr 2 przyzna punkty ofercie  jeżeli w wykonywaniu przedmiotu 
zamówienia w ramach stosunku pracy, umowy cywilno-prawnej, zajęć podmiotów 
reintegracji społecznej (w szczególności centrów integracji społecznej, warsztatów terapii 
zajęciowej) uczestniczyć będą osoby z niepełnosprawnością, osoby bezrobotne, osoby 
pozbawione wolności lub zwalniane z zakładów karnych, osoby z zaburzeniami 
psychicznymi, osoby bezdomne, osoby które uzyskały status uchodźcy lub ochronę 
uzupełniającą, osoby uzależnione od alkoholu lub narkotyków – waga 40%  
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Za każdą z osób wyżej wymienionych, która będzie uczestniczyła bezpośrednio  
w wykonywaniu zamówienia, oferta otrzyma 5 pkt.  

Jeżeli Wykonawca poda więcej niż 8 osób Zamawiający przyzna ofercie 40 punktów. 

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą sumę punktów     
z kryteriów Nr 1 i Nr 2 

5. Oferta powinna zawierać informację o cenie w PLN (z VAT) oraz informacje 
(oświadczenia) zawarte w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 3  
do niniejszego zapytania ofertowego. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę. 

 
6. W załączeniu wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

7. Sposób przygotowania oferty: ofertę z podaniem ceny w PLN (z VAT) oraz informacji  

nt. osób zaangażowanych w wykonywanie przedmiotu zamówienia należy sporządzić  

w języku polskim, w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres 

dostawcy, z adnotacją:  

Zapytanie ofertowe nr sprawy MCPS.ES/AS/351-3/2018 do zamówienia wykonanie  

i dostarczenie do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej mydełek  

w celu promocji ekonomii społecznej na Mazowszu.  

Nie otwierać przed 11.12.2018 r. do godz. 10:00 

8. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 11.12.2018r.  

do godziny 10.00 pisemnie na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej,  

02-002 Warszawa, ul. Nowogrodzka 62A lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego 

– adres j.w.   

9. Wybór oferty: o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich 

Oferentów biorących udział w postępowaniu drogą elektroniczną oraz umieści informację 

na stronie internetowej. 

 

 
 

 
      Zatwierdził  

                                                                                /-/ Artur Pozorek 

 
p.o. Dyrektora 

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej 

 
 
 
 
 
 
Załączniki do zapytania ofertowego: 
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia 
 2. Wzór umowy 
 3. Formularz ofertowy  


