Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Biuro Obsługi Urzędu
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
http://mazowieckie.pl

Warszawa, 16 października 2018 r.
BOU-II.2600.73.2018.RS
ZAPYTANIE OFERTOWE

I.

Przedmiot zapytania
Przedmiotem zapytania jest wykonanie projektu, druku oraz dostawy kalendarzy na 2019 r.
dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5.

II.

Zakres i warunki przedmiotu zapytania
1. Wykaz zawierający szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj. opis kalendarzy, ich
specyfikację oraz ilość zawarty jest w załączniku nr 1 (cz. A i cz. B) do zapytania
ofertowego.
2. Ostateczny układ graficzny zostanie uzgodniony z Zamawiającym, a po uzgodnieniu i
zaakceptowaniu przekazany Wykonawcy do realizacji.
3. Niniejsze postępowanie prowadzone jest art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.).

III.

Wymagania dotyczące złożenia oferty
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Oferta musi być zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu
ofertowym.
3. Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto za wykonanie usługi, wyrażoną w złotych
polskich z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
4. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym
przez Zamawiającego.
6. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego w terminie do 22 października 2018r. do godz. 13.00, drogą e-mailową na
adres: bou@mazowieckie.pl.
7. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

IV.

Ocena złożonych ofert
1. Kryterium oceny ofert będzie cena. Zamawiający dokona oceny ofert spełniających
wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Cena brutto jest ceną ostateczną określającą maksymalne wynagrodzenia z tytułu
realizacji przedmiotu zamówienia, musi obejmować wszystkie koszty związane z
wykonaniem zamówienia.
3. Ofertą najkorzystniejszą, będzie oferta, z najniższą wartością średniej arytmetycznej
wszystkich zaproponowanych przez wykonawcę cen brutto.
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V.

Termin realizacji przedmiotu zapytania, termin płatności
1. Planowany termin realizacji usługi: dostarczenie wykonanych kalendarzy do siedziby
Zamawiającego do 14 grudnia 2018 r.
2. Należność za wykonaną usługę zostanie uregulowana przelewem bankowym,
w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury VAT. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień złożenia zlecenia płatności w banku
Zamawiającego.

VI.

Wynik postępowania
Informacja o wyniku postępowania zostanie przesłana drogą elektroniczną do wszystkich
oferentów.

VII.

Inne informacje
1.
Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
2.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1)
odstąpienia od realizacji zamówienia na każdym etapie postępowania;
2)
zmiany terminu realizacji zamówienia, bez konieczności podania przyczyny.
3)
negocjacji ceny ze wszystkimi Oferentami, którzy złożyli oferty.
3.
Osobami do kontaktu z Oferentami są:
a) Renata Król, tel. 22 695 61 00, e-mail: rkrol@mazowieckie.pl,
b) Romana Sobczyk, tel. 22 695 60 92, e-mail: r.sobczyk@mazowieckie.pl.

VIII.

Załączniki
1.
2.

Opis przedmiotu zamówienia (cz. A i cz. B).
Formularz ofertowy.
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