Warszawa, 07 listopada 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
WSC-IV.3144.93.2019
I. Zamawiający
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Spraw Cudzoziemców
00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5
email: przetarg@mazowieckie.pl
II. Przedmiot przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zapytania jest wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach wykorzystywanych do obsługi
klienta Wydziału Spraw Cudzoziemców w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w
Ostrołęce. Szczegółowy zakres prac remontowych został określony w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.
Oprócz prac remontowych wymienionych w załączniku nr 1 do niemniejszego zapytania wykonawca
zobowiązany jest również do:
1) zakupu i zamontowania 6 szt. drzwi wraz z ościeżnicami;
2) zakupu i montażu 2 agregatów klimatyzacyjnych
3) zakupu i montażu rolet okiennych
4) zakupu i montażu lamp biurowych
5) wykonania projektu wykonawczego.
III. Termin realizacji przedmiotu zapytania
Wykonawca wykona wszystkie prace określone w rozdziale II niniejszego zapytania nie później niż do dnia
31 marca 2020.
IV. Kryteria oceny ofert
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto za wykonanie całego zamówienia.
V. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty (spośród ofert niepodlegających odrzuceniu)

Kryterium oceny ofert

Liczba
punktów

Łączna cena brutto zamówienia – w ramach niniejszego kryterium Wykonawcom
zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 100.
Najwyższą liczbę punktów – 100, otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto
za wykonanie niniejszego zamówienia a pozostali odpowiednio mniej wg wzoru:

max. 100

najniższa łączna cena brutto zamówienia
---------------------------------------------------------------x 100 pkt = liczba punktów oferty ocenianej
łączna cena brutto oferty ocenianej

a) Zamawiający odrzuci ofertę:
(1) złożoną po terminie;
(2) niezgodną z treścią zapytania ofertowego;
(3) zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi;
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(4) której cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, a
zamawiający nie będzie w stanie zwiększyć środków przeznaczonych na realizację zamówienie do
ceny najkorzystniejszej oferty.
VI. Termin składania ofert i opis sposobu składnia ofert
b) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
c) Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią bez
naruszenia koperty, opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczonej w następujący sposób:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Spraw Cudzoziemców
00-624 Warszawa, ul. Marszałkowska 3/5
(sekretariat)
Oferta w postępowaniu znak WSC-IV.3144.93.2019 – wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach
wykorzystywanych do obsługi klienta Wydziału Spraw Cudzoziemców w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie w Ostrołęce
Nie otwierać przed 15 listopada 2019r. przed godz. 10:00.
d) Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy
ul. Marszałkowskiej 3/5, Sekretariat Wydziału Spraw Cudzoziemców, w terminie do dnia
15 listopada 2019 do godz. 09:00.
e) Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane.
f) W formularzu ofertowym Wykonawca poda cenę brutto oferty w złotych polskich, z dokładnością do
drugiego miejsca po przecinku. W cenie oferty Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie koszty
związane z realizacją zamówienia.
VII. Informacje dodatkowe
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania, a także zastrzega
sobie możliwość niedokonania wyboru w przypadku, gdy:
(1) nie zostanie złożona żadna oferta;
(2) zostanie złożona tylko jedna ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu, w przypadku jeśli wysłano
zapytanie ofertowe do 3 potencjalnych wykonawców i nie opublikowano ogłoszenia o
zamówieniu;
(3) procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia uniemożliwiającą
udzielenie zamówienia i zawarcie umowy;
(4) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki, jakie zamawiający przeznaczył na realizację
zamówienia, a zamawiający nie będzie w stanie zwiększyć środków przeznaczonych na
realizację zamówienie do ceny najkorzystniejszej oferty.
b) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w
Warszawie do zawarcia umowy.
c) Termin związania ofertą: 60 dni od zakończenia terminu składania ofert

Załączniki :
1. opis przedmiotu zamówienia
2. projekt aranżacji
3. formularz oferty
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