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Załącznik nr 7 do Regulaminu planowania, 
przygotowywania i udzielania zamówień 
publicznych w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Mazowieckiego w Warszawie 

 

OR-OP-V.152.12.2022.KB 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

1. Zamawiający: 

Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa zaprasza do 

złożenia oferty na: 

2. Przedmiot zamówienia: 

Zakup usług polegających na przygotowaniu i dostawie materiałów promocyjnych na 

potrzeby Budżetu Obywatelskiego Mazowsza: 

Część I - cukierki „krówki z Milanówka z logo, 

Część II - torby ekologiczne z tyvecu z logo, 

Część III - torby plażowe ekologiczne z logo, 

        Część IV notesy z papieru jabłkowego, 

Część V pastylki miętowe w metalowym pudełku z logo, 

Część VI długopis korkowy w pudełku z logotypem, 

Część VII długopis bambus + metal lub korek + metal luzem, 

Część VIII butelki wykonane ze szkła, bambusa i korka z logo, 

Część IX metalowe przypinki z logo.              

(zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do 

zapytania) 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.     

 

3. Termin realizacji zamówienia: 

Do 27 maja 2022 r. 

4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej 

szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia: 

 Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 4 kwietna 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych - alternatywny sposób 
dostępu do publikowanych dokumentów: 
 

1)  bom@mazovia.pl;  

2)  Tel: 22 597 90 45, 22 437 94 82. 
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5. Kryteria oceny ofert:  

(opis kryteriów i zasad przyznawania punktów)  

1) Cena – waga 70% 

2) Doświadczenie – 30% - analiza portfolio – zdjęcia z realizacji produktów 

(min.3 zdjęcia) oraz lista klientów( w tym klienci z instytucji publicznej). 

Maksymalna ilość punktów za dostarczenie zdjęć to 10 (realizacja dla instytucji 

publicznej 2 pkt, dla instytucji prywatnej 1pkt). Maksymalna ilość punktów za listę 

klientów to 20 (2 pkt za klienta instytucji publicznej, 1 pkt za klienta z instytucji 

prywatnej). 

6. Warunki udziału w postępowaniu: 

Nie dotyczy. 

7. Wymagania w zakresie klauzul społecznych  

Nie dotyczy. 

8. Termin związania ofertą: 30 dni. 

9. Sposób przygotowania oferty: 

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

w następujący sposób:  

1) Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa;  

2) Nazwa i adres Wykonawcy. 

3) Oferta na „zapytanie ofertowe nr OR-OP-V.152.12.2022.KB; do zamówienia na 

Zakup usług polegających na przygotowaniu i dostawie materiałów promocyjnych 

na potrzeby Budżetu Obywatelstwa Mazowsza”. 

10. Oferta powinna zawierać: 

(wymienić dokumenty i oświadczenia, jakie powinni złożyć wykonawcy)   

1) Formularz oferty, 

2) Portfolio wraz ze zdjęciami ze zrealizowanych usług i listą klientów Wymień nazwę 

dokumentu, oświadczenia składanego wraz z ofertą. 

11. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Ofertę należy złożyć do dnia 17 maja 2022 r. do godziny 08:00 za pośrednictwem 
Platformy Zakupowej, przygotowaną w języku polskim, sporządzoną w formie 
elektronicznej, pisemnej lub dokumentowej 

  



 

Strona 3 z 3 
 

12. Informacja o powierzeniu przetwarzania danych osobowych: 

Czy przedmiot zamówienia wiąże się z powierzeniem przetwarzania danych 

osobowych? 

☐Tak ☒Nie 

Jeśli przedmiot zamówienia wiąże się z powierzeniem przetwarzania danych 

osobowych, do oferty należy dołączyć wypełnioną ankietę weryfikacyjną stanowiącą 

załącznik nr Wprowadź nazwę załącznika - Ankieta weryfikacji potencjalnych 

podmiotów przetwarzających.  

Sekretarz Województwa – Dyrektor Urzędu 
 

Załączniki: 

1) Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia, 

2) Załącznik nr 2. Projekt umowy, 

3) Formularz ofertowy. 


