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Znak sprawy: MCPS.ES/RS/108/2021      

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia 

1. Zamawiający: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do złożenia oferty 

na usługę montażu filmów promujących PES/ES – wydarzenia targowe online. 

2. Termin realizacji zamówienia: 

przekazanie pierwszego pakietu dwóch gotowych spotów (15 i 30 sekundowego) 

dla pierwszego wydarzenia najpóźniej do 13 września 2021 roku oraz drugiego pakietu 

dwóch gotowych spotów (15 i 30 sekundowego) dla drugiego wydarzenia najpóźniej 

do 26 listopada 2021 roku. 

3. Dodatkowe informacje i dokumenty określające szczegółowe wymogi dotyczące 

przedmiotu zamówienia znajdują się w załączonym opisie przedmiotu zamówienia. 

Kryteria oceny ofert i warunków udziału 

4. Kryteria oceny ofert - opis kryteriów i zasad przyznawania punktów:  

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów 

oceny ofert: 

4.1  Kryterium 1 – „Cena” – waga 40% (C); 
 
ocena ofert wg wzoru: 
 
najniższa oferowana cena brutto 
-------------------------------------------- x 40 = liczba pkt 
cena brutto badanej oferty 

 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 40. 

4.2  Kryterium 2 – „Jakość” – waga 60% (J); 

ocena ofert na podstawie 3 podstawowych pytań: 

a) czy opis akcji w spocie jest zrozumiały? 

b) czy scenariusz ma ciekawą strukturę narracyjną? 

c) czy opis przekazu zachęca do udziału w wydarzeniu? 
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Punktacja dla podpunktów a), b) i c) od 1 do 20 pkt, gdzie: od 1 do 4 – nie, 

od 5 do 8 – słabo, od 9 do 12 – średnio, od 13 do 16 – tak, jest, od 17 do 20 – tak, 

bardzo. 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 60. 

5. Warunki udziału Wykonawców: 

5.1 Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest załączyć do niej projekt wstępny/ 

koncepcję jednego scenariusza pojedynczego spotu 30-sto sekundowego 

promującego w Internecie (kanał Youtube) wirtualny Mazowiecki Jarmark 

Rozmaitości – targi podmiotów ekonomii społecznej na Mazowszu; 

5.2 Wspomniany projekt wstępny/koncepcję scenariusza Wykonawca opracuje 

na podstawie materiałów udostępnionych przez Zamawiającego. 

5.3 Projekt wstępny/koncepcję scenariusza należy sporządzić w postaci opisu 

tekstowego o objętości nieprzekraczającej jedną stronę formatu A4. 

6. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy w zakresie uprawnień, doświadczenia 

i kwalifikacji osób: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań. 

Sposób przygotowania i miejsce złożenia oferty 

7. Sposób przygotowania oferty: elektronicznie, mailowo.  

Ofertę z podaniem ceny w PLN (z VAT) oraz załącznikiem wskazanym w pkt. 5.1 należy 

sporządzić w dowolnej formie, z adnotacją „Zapytanie ofertowe - nr sprawy 

MCPS.ES/RS/108/2021 - do zamówienia na usługę montażu filmów promujących PES/ES 

– wydarzenia targowe online” i opatrzyć podpisem wraz z pieczątką. 

8. Miejsce i termin złożenia ofert:  

Ofertę należy złożyć najpóźniej do 2-go września 2021 r., do godziny 10:00 na adres 

ryszard.szwarc@mcps.com.pl w postaci hasłowanego pliku pdf. 

Hasło do przedmiotowego pliku pdf z ofertą cenową i wymaganym załącznikiem należy 

wysłać odrębnym mailem na ww. adres dokładnie 2-go września br. w przedziale 

czasowym pomiędzy 10:15 a 10:30; nieprzysłanie hasła lub przysłanie oferty w pliku 

niehasłowanym będzie skutkowało nierozpatrywaniem przesłanej oferty.  

Termin i wymogi zawiązane z zawarciem umowy 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania postępowania bez podania 

przyczyny. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli cena oferty najwyżej ocenionej 

przewyższa kwotę, którą zamawiający mógł lub może przeznaczyć na realizację 

zamówienia lub nastąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie 

postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego. O miejscu 

mailto:ryszard.szwarc@mcps.com.pl
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i terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego 

po zakończeniu postępowania. Zamawiający zawrze umowę w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. Niestawienie się w wyznaczonym miejscu i terminie 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy może zostać potraktowane jako odstąpienie 

Wykonawcy od zawarcia umowy. W tym przypadku Zamawiający może wybrać kolejnego 

Wykonawcę z rankingu punktowego bez konieczności przeprowadzenia nowego 

postępowania. 

Zgodnie z polityką rachunkowości obowiązująca w MCPS w przypadku zamówienia 

o kwocie do 5 tys. PLN brutto zawarcie umowy nie jest obowiązkowe. 

Sposób porozumiewania się z Wykonawcą 

10. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: 

W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja 

między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były na adres mailowy : 

ryszard.szwarc@mcps.com.pl .  

Klauzula informacyjna zgodna z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(Unii Europejskiej – UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej: „RODO” – informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, 

dane kontaktowe: ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, tel.: 22 376 85 00, 

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

2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych to e-mail: 

iod@mcps.com.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i b RODO 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia dla Mazowieckiego 

Centrum Polityki Społecznej. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osobowy lub podmioty uprawnione 

na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów 

prawa oraz archiwizowane zgodnie z przepisami prawa. 

6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

7. Posiada Pani/Pan: 

mailto:ryszard.szwarc@mcps.com.pl
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1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO;  

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO. 

8. Nie przysługuje Pani/Panu: 

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

9. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku 

niepodania danych nie będzie możliwe zawarcie umowy. 

 

Akceptacja: 

 

Kierownik komórki organizacyjnej właściwej merytorycznie Robert Gajewski 

/ - / 

Dyrektor właściwy merytorycznie (z-ca dyrektora w stosunku 

do podległych mu komórek organizacyjnych) 

Elżbieta Bogucka 

/ - / 

Kierownik Zamawiającego Aleksander Kornatowski 

/ - / 

 


