Warszawa, 10 października 2019 r.

MCPS.ES/KP/351-1/2019

Zapytanie ofertowe w ramach zakupu dostaw, usług lub robót budowlanych
o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 EURO (bez VAT)
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do złożenia oferty cenowej
w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na zamówienie o wartości
nieprzekraczającej kwoty 30 000,00 euro prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843).
Kod CPV: 85312320-8 – Usługi doradztwa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie ekspertyzy dotyczącej omówienia społecznych
kryteriów oceny ofert w zamówieniach publicznych oraz ich potencjalnego wpływu na
wspieranie podmiotów ekonomii społecznej. Analiza dotyczy zamówień publicznych poniżej
oraz powyżej progu 30 tys. EURO.
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1. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia, będący
załącznikiem nr 1.
2. Termin realizacji: 4 tygodnie od podpisania umowy, maksymalnie do 10.12.2019 r.
3. Warunki udziału:
a. Warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to
w okresie prowadzenia działalności wykonał co najmniej jedną publikację w postaci
raportu lub ekspertyzy lub podręcznika w zakresie zamówień publicznych na kwotę min.
4.000 zł. (z podatkiem VAT).
b. Warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, w tym:
Wykonawca powinien dysponować min. jedną osobą posiadającą:
 wykształcenie co najmniej wyższe II stopnia (magisterskie);
 była autorem lub współautorem publikacji w postaci raportu lub ekspertyzy lub
podręcznika w zakresie zamówień publicznych
4. Kryteria oceny ofert:
a) Kryterium nr 1 „Cena oferty” – waga 60 %
Sposób oceny ofert:
Zamawiający w kryterium „Cena” będzie oceniał oferty przyznając punkty wg wzoru
Najniższa oferowana cena brutto
------------------------------------------------- x 60 = liczba pkt
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SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

Cena brutto badanej oferty
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium „Cena” wynosi 60
b) Kryterium nr 2 „doświadczenie” – waga 40%.
W kryterium nr 2 oceniana będzie osoba wskazana w ofercie.
Zamawiający przyzna dodatkowe punkty ofercie wykonawcy, jeżeli osoba mająca
realizować przedmiot zamówienia, była autorem lub współautorem ponad wskazane
minimalnie 1 raport lub ekspertyza lub podręcznik z zakresu zamówień publicznych wg
następującej zasady:
 1 publikacja -10 pkt,
 2 publikacje -20 pkt,
 3 publikacje -30 pkt,
 4 publikacje -40 pkt.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium doświadczenie” wynosi 40.
Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ramach
w/w kryterium 1 i 2 wynosi 100 pkt. Liczba punktów zostanie wyliczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska
najwyższą liczbę punktów w kryterium 1 i kryterium 2.
5. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów
i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 178) cena wykonania zamówienia obejmuje wszystkie
elementy składowe za wykonanie których Zamawiający jest zobowiązany Wykonawcy
zapłacić, w tym również podatek VAT.
6. Cenę należy podać w złotych polskich.
7. Wykonawca zobowiązany jest w swojej ofercie uwzględnić wszelkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia.
8. Warunki płatności zostały szczegółowo opisane we wzorze umowy, która stanowi Załącznik
nr 3 do zapytania ofertowego.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta musi zostać sporządzona w formie pisemnej i dostarczona wraz z załącznikami do
siedziby Zamawiającego na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka
62a, 02-002 Warszawa, Sekretariat, III piętro, najpóźniej w terminie do 24.10.2019 r., godz.
10.00 (liczy się data wpływu).
Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie/opakowaniu.
Na kopercie/opakowaniu należy umieścić: nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres
dostawcy, z adnotacją:
Zapytanie ofertowe nr sprawy MCPS.ES/KP/351-1/2019 do zamówienia na ekspertyzę pt.
„Społeczne kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych, jako narzędzia wspierania
podmiotów ekonomii społecznej”
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Nie otwierać przed dniem: 24.10.2019 r., godz. 10.00
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Osoby wskazane do kontaktu: Krzysztof Pilecki tel. 22 622 62 32 wew. 45; e- mail:
krzysztof.pilecki@mcps-efs.pl

ZAMAWIAJĄCY
/-/Aleksander Kornatowski
p. o. Dyrektora
Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

Załączniki:
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1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Formularz oferty
3. Wzór umowy
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