MCPS.PUZ/PL/4300-31/2019

Warszawa, 14 czerwca 2019 r.

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 2018, poz. 1986 i 2215 oraz
z 2019, poz. 53 i 730).
60172000-4 – Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa, polegająca na przewozie 50 osób: dzieci
i młodzieży wraz z opiekunami podczas wyjazdu profilaktycznego Polska – Słowacja
– Węgry – Słowacja – Polska w dniach 29.06 – 10.07.2019 r. organizowanego przez
Towarzystwo Skautowe HORN we współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej
w ramach wojewódzkiej kampanii społecznej „Porozumienie dla trzeźwości”.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zakres zamówienia: usługa transportowa dla 50 osób na trasie Polska – Słowacja
– Węgry – Słowacja – Polska w dniach 29.06 – 10.07.2019 r. w ramach wojewódzkiej
kampanii społecznej „Porozumienie dla trzeźwości”.
Poprzez usługę transportową Zamawiający rozumie podstawienie środka transportu
w wyznaczonym terminie i czasie pod wskazany adres miejsca wyjazdu oraz przewóz grupy
uczestników do wyznaczonych miejsc docelowych, zapewnienie powrotu do miejsca
początkowego oraz przejazdy lokalne.

1. Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: przedmiot zamówienia będzie
realizowany od dnia podpisania umowy w terminie: 29 czerwca 2019 r. (wyjazd o 8.00
z Wołomina) – 10.07.2019 r. (powrót ok. 20.00 do Wołomina).
2. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia: zawiera opis przedmiotu zamówienia
- Załącznik nr 1.
3. Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o analizę formularza
ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2. 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 – Europejskie Standardy Emisji Spalin – waga 40%

2) Zamawiający będzie oceniał oferty przyznając ofertom punkty, z zastosowaniem
następujących zasad:
Kryterium 1 – Cena
Najniższa oferowana cena brutto
--------------------------------------------- x 60 = liczba pkt
Cena brutto badanej oferty
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium „Cena” wynosi 60.
Kryterium 2 – Europejskie Standardy Emisji Spalin
Zamawiający przyzna do 40 punktów w kryterium dotyczącym Europejskich Standardów
Emisji Spalin w ten sposób, że autokar będzie oceniany w ramach następującej punktacji:
40 pkt. – pojazd spełniający normę EURO 6,
30 pkt. – pojazd spełniający normę EURO 5,
20 pkt. – pojazd spełniający normę EURO 4,
10 pkt. – pojazd spełniający normę EURO 3.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium „Europejskie Standardy Emisji
Spalin” 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.
3)

4)
5)
6)

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.
Cenę należy podać w złotych polskich.
Wykonawca zobowiązany jest w swojej ofercie uwzględnić wszelkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia.
Warunki płatności zostały szczegółowo opisane we wzorze umowy, która stanowi
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
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4. 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 24.06.2019 r., godz. 9.00 (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:
usługę transportową dla 50 dzieci i młodzieży wraz z opiekunami podczas wyjazdu
profilaktycznego Polska – Słowacja – Węgry – Słowacja – Polska w dniach
29.06 – 10.07.2019 r. w ramach wojewódzkiej kampanii społecznej
„Porozumienie dla trzeźwości”.
Nie otwierać przed dniem: 24.06.2019 r., godz. 9.00
6. Osoby wskazane do kontaktu: Paweł Lewandowski, Cezary Maliszewski tel. 22 622 62
32 wew. 69; e- mail: pawel.lewandowski@mcps.com.pl, cezary.maliszewski@mcps.com.pl

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

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