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ZAPYTANIE OFERTOWE 

w ramach zakupu dostaw, usług lub robót budowlanych o wartości przekraczającej 5000 zł (bez VAT) 

i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO (bez VAT) 

 

 

 

 

1. Zamawiający: 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie (02-002) przy  

ul. Nowogrodzkiej 62A 

NIP: 5262380101, REGON: 016122452 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). 

 

3. Przedmiot zamówienia: 

Zakup i dostawa niszczarek biurowych zgodnie z SOPZ stanowiący załącznik nr 1 

na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie oraz  Oddziałów  

w Ostrołęce, Ciechanowie, Płocku, Radomiu i Siedlcach.   

 

4. Termin realizacji zamówienia: 

5 dni roboczych od daty podpisania umowy. 

 

5. Szczegółowe warunki zamówienia: 

Przedmiot umowy będzie realizowany na warunkach określonych w Szczegółowym 

opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 oraz we wzorze umowy 

stanowiący załącznik nr 3. 
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6. Sposób oceny ofert: 

a) Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o analizę formularza ofertowego 

stanowiącego załącznik nr 2. Zamawiający będzie oceniał oferty przyznając 

punkty z zastosowaniem następujących zasad – kryteria oceny oferty: 

Cena 100% 

b) Ocena ofert wg wzoru: 

 

Najniższa oferowana cena brutto 

-------------------------------------------- x 100 = liczba pkt 

Cena brutto badanej ofert 

 

c) Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie oferty w kryterium 

cenowym wynosi 100 pkt. 

 

7. Wzór umowy: 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 

 

8. Sposób przygotowania oferty: 

Ofertę z podaniem ceny w PLN (z VAT) należy sporządzić w języku polskim,  

w następujący sposób:  

a) nazwa i adres Zamawiającego 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie 

ul. Nowogrodzka 62A 

02-002 Warszawa 

b) nazwa i adres Wykonawcy 

c) adnotację „Zapytanie ofertowe znak sprawy MCPS.WOA/OD/072-1/2019” 

 

9. Miejsce i termin złożenia ofert: 

Ofertę należy złożyć do dnia 17.12.2019 r., do godziny 23:59, w jeden z niżej 

wymienionych sposobów: 

a) drogą elektroniczną: e-mail:  mcps@mcps.com.pl 

b) pisemnie na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, 02-002 

Warszawa, ul. Nowogrodzka 62A lub złożyć osobiście w siedzibie 

Zamawiającego – adres jw. 

 

mailto:mcps@mcps.com.pl
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10. Osoba wskazana do kontaktu ze strony Zamawiającego: 

Beata Chmielewska, tel. 22/621/03/70 wew. 101,  

e-mail: beata.chmielewska@mcps.com.pl 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY 

/-/ Aleksander Kornatowski 

p.o. Dyrektora 

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej 

 

 

 

Załączniki: 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

2. Formularz ofertowy 

3. Wzór umowy 

 


