
 

 
 

Załącznik nr 4 
do regulaminu planowania i udzielania zamówień  

 
MCPS.PR/AK/351-24/2020                                                                        Warszawa, 2 listopada 2020 r. 
  

ZAPYTANIE OFERTOWE 
  w ramach zakupu dostaw, usług lub robót budowlanych 

 o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro (bez VAT)  
 
1. Zamawiający Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do złożenia oferty na przedmiot 
zamówienia:  

Zaprojektowanie logo oraz rozszerzonej księgi znaku z uwzględnieniem specyfiki Mazowieckiego Centrum 
Polityki Społecznej.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego. 

2. Termin realizacji zamówienia: 

Wykonawca przekaże zamawiającemu zaprojektowane logo wraz z rozszerzoną księgą znaku najpóźniej 
do 10 grudnia 2020 r.  

3. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe 
wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia: 

Anna Kaszuba, tel. 22 692 75 70 w. 205, Hanna Maliszewska, tel. 22 692 75 70 w. 205, tel. 798 810 794 

4. Kryteria oceny ofert wraz z wagami (znaczeniami) poszczególnych kryteriów: 

Zamawiający oceni na podstawie załączonej oferty od 6 do 10 projektów, których wartość przygotowania 
każdego nie przekroczyła 50 000,00 brutto. 

Kryterium Nr 1: Cena usługi – 30% 

Kryterium Nr 2: Portfolio – 60% 

Kryterium Nr 3 Współpraca z instytucjami publicznymi – 10%. 

a) Zamawiający wybierze Wykonawcę, który uzyska największą zsumowaną liczbę punktów w trzech 
kryteriach tj. cena, portfolio i współpraca z instytucjami publicznymi. W każdym z kryteriów przyznane punkty 
będą średnią z punktów przyznawanych przez poszczególnych członków komisji. 

b) W kryterium „cena” liczba punktów przyznanych ofercie obliczana będzie w następujący sposób:  

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę za realizację zamówienia, otrzyma 30 punktów, natomiast 
pozostali wykonawcy odpowiednio mniej punktów według wzoru: 

C = ( Cmin : Cx ) x 30 

gdzie: 

C = liczba punktów za kryterium „cena”, 

Cmin = najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert, 

Cx = cena oferty badanej. 

c) Kryterium „portfolio” Zamawiający oceni na podstawie załączonej oferty dokumentacji (spisu) 
zawierającej prezentację minimalnie 6, a maksymalnie 10 systemów identyfikacji wizualnej lub logo z księgą 
znaku (może być w formie linków), których wartość przygotowania każdego nie przekroczyła 50 000,00 brutto. 
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d) Punkty za kryterium „portfolio” zostaną przyznane w skali punktowej od 0 do 60 pkt. Ocenie podlegać 
będą poszczególne elementy w następujący sposób:  

• Wartości marketingowe projektów: dopasowanie zaprezentowanych logo do profilu działania firmy lub 
instytucji, dla których zostały zaprojektowane, oraz ich grup odbiorców; czytelność w odbiorze; łatwość 
rozpoznawania i zapamiętania; przyciąganie uwagi, estetyka, prostota, ponadczasowość oraz 
uniwersalizm – od 0 pkt do 30 pkt, 

• Wartości użytkowe projektów: jak najszersze spektrum zastosowania; możliwość transponowania 
projektu na różne nośniki graficzne i elektroniczne; czytelność i przygotowanie projektu do skalowania; 
możliwość tworzenia wersji kolorowej, monochromatycznej oraz trójwymiarowej – od 0 pkt do 30 pkt. 

e) Portfolio zawiera przykłady współpracy z instytucjami publicznymi, np. jednostek samorządu 
terytorialnego, instytucji kultury lub marek turystycznych – od 0 do 10 pkt.  

5. Oferta powinna zawierać: 

Ofertę cenową usługi w kwocie brutto oraz portfolio 

6. W załączeniu opis przedmiotu zamówienia, formularz ofertowy i wzór umowy. 

7. Sposób przygotowania oferty: ofertę z podaniem ceny w zł brutto (z VAT), w tym stawka podatku vat 
i cena w zł netto, oraz portfolio należy sporządzić w języku polskim w następujący sposób: nazwa i adres 
zamawiającego, nazwa i adres dostawcy, z adnotacją: 

Zapytanie ofertowe nr sprawy MCPS.PR/AK/351-24/2020 do zamówienia na usługę zaprojektowania logo 
oraz rozszerzonej księgi znaku z uwzględnieniem specyfiki Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.  

8. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 25 listopada 2020 r., do godziny 12:00 
drogą elektroniczną: 

e-mail: anna.kaszuba@mcps.com.pl i hanna.maliszewska@mcps.com.pl z tytułem maila: „Zapytanie 
ofertowe nr sprawy MCPS.PR/MK/351-24/2020” 

 

Załączniki: 

1.  opis przedmiotu zamówienia 

2.  formularz ofertowy 

3.  wzór umowy 


