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ZAPYTANIE OFERTOWE 

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. z 2019 r. poz. 1843 t.j.).  

7993000-2 – Specjalne usługi projektowe 

18931000-4 – Torby podróżne 

18939000-0 – Torby podręczne 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem szacowania jest zaprojektowanie i wykonanie dla Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej wraz z dostawą 7 zestawów toreb.  

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

1. Zakres zamówienia: zaprojektowanie i wykonanie dla Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej wraz z dostawą 7 zestawów toreb zapakowanych w kartonowe pudełko. W skład 

każdego zestawu wejdzie torba podręczna i torba podróżna, wykonane zgodnie z Opisem 

przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1). 

 

2. Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest 

do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie do 8 listopada 2019 r. 

 

3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia: Przedmiot umowy będzie realizowany na 

warunkach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1) oraz we wzorze umowy 

(Załącznik nr 2). 

 

4. Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o analizę formularza 

ofertowego (Załącznik nr 3). Zamawiający będzie oceniał oferty przyznając punkty z zastosowaniem 

następujących zasad: 
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1) Zamawiający dokona oceny ofert, na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:  

• Kryterium 1 – „Cena” – waga 60 %  

• Kryterium 2 – „Estetyka przygotowanych projektów” - waga 20% 

• Kryterium 3 – „Wykorzystanie materiałów z odzysku” – waga 20% 

2) Zamawiający będzie oceniał oferty przyznając ofertom punkty, z zastosowaniem następujących 

zasad:  

Kryterium 1 – „Cena”  

Punkty przyznane w kryterium „Cena” będą przyznane wg wzoru: 

C min 

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

C n 

C – ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny „Cena”, 

C min – najniższa cena brutto spośród oferowanych, 

C n – cena brutto badanej oferty. 

Kryterium Cena oferty będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu Oferty.  

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium „Cena” wynosi 60. 

Kryterium 2 – „Estetyka przygotowanych projektów”  

Warunkiem przyznania punktów w kryterium „Estetyka przygotowanych projektów” jest złożenie 

prototypów toreb w postaci zdjęć lub wizualizacji wraz z ofertą. Oceny dokonują indywidualnie 

członkowie Zespołu do przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego. 

Punkty przyznane za kryterium „Estetyka przygotowanych projektów” będą liczone w następujący 

sposób: atrakcyjny dobór materiałów: 0-10 pkt., atrakcyjny wygląd: 0-10 pkt. 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium „Estetyka przygotowanych 

projektów” wynosi 20.  

Kryterium 3 – „Wykorzystanie materiałów z odzysku”  

Warunkiem przyznania punktów w kryterium „Wykorzystanie materiałów z odzysku” będzie złożenie 

przez Wykonawcę oświadczenia w Formularzu ofertowym odnośnie stopnia wykorzystania 



  

3 
 

materiałów z odzysku (w %): mniej niż 50% - 0 pkt., od 50% do 75% - 10 pkt., więcej niż 75%  

- 20 pkt. 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium „Wykorzystanie materiałów 

z odzysku” wynosi 20.  

3) Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1830) cena wykonania zamówienia obejmuje wszystkie elementy składowe 

za wykonanie których Zamawiający jest zobowiązany Wykonawcy zapłacić, w tym również podatek 

VAT. 

4) Cenę należy podać w złotych polskich. 

5) Wykonawca zobowiązany jest w swojej ofercie uwzględnić wszelkie koszty związane  

z realizacją przedmiotu zamówienia. 

6) Warunki płatności zostały szczegółowo opisane we wzorze umowy, która stanowi Załącznik nr 2 

do zapytania ofertowego. 

 

5. 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 

Kancelaria Zamawiającego, III piętro, pok. 312, najpóźniej w terminie do 23.10.2019 r.,  

godziny 10:30 (liczy się data wpływu). 

Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie/opakowaniu. 

Na kopercie/opakowaniu należy umieścić: nazwę Wykonawcy, adres, nazwę i adres 

Zamawiającego oraz oznaczenie postępowania: 

Oferta na: 

Zaprojektowanie i wykonanie dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej  

wraz z dostawą 7 zestawów toreb. 

Nie otwierać przed dniem: 23.10.2019 r., godz. 11:00 
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6. Osoba wskazana do kontaktu: Maciej Kluczyński, tel. 22 622 33 06 wew. 46,  

e-mail: maciej.kluczynski@mcps.com.pl. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

/-/ Aleksander Kornatowski 

p.o. Dyrektora 

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

2. Wzór umowy 

3. Formularz ofertowy 


