
 

 
 

MCPS.BS/IL/351/4/2019 Warszawa, 26.11.2019 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA 
(IWZ) 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do złożenia oferty na realizację przedmiotu 

zamówienia pn.: „Opracowanie koncepcji badania terenowego dotyczącego sytuacji osób 

starszych na terenie województwa mazowieckiego”. 

I. CEL PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Celem przedmiotu zamówienia jest przygotowanie koncepcji badania terenowego poszerzającego 

wiedzę na temat sytuacji osób starszych na terenie województwa mazowieckiego. Uzyskane 

w ramach badania dane posłużą do przygotowania nowej Strategii Polityki Społecznej 

Województwa Mazowieckiego, w tym w zakresie polityki senioralnej na Mazowszu. 

II. ZAKRES DIAGNOZY 

1. Przedstawienie krótkiej diagnozy demograficznej dotyczącej osób w wieku poprodukcyjnym 

w województwie mazowieckim na tle kraju, na podstawie dostępnych źródeł (np. GUS), 

uzasadniającej podjęcie badań terenowych w ww. tematyce. 

2. Określenie zakresu przedmiotowego badania z uwzględnieniem obowiązujących regulacji 

prawnych (Ustawa o osobach starszych; Wojewódzki Program Polityki Senioralnej na lata 

2019-2021). 

3. Wskazanie proponowanej metodologii, określenie potencjalnej grupy badawczej (liczba), 

wstępne wskazanie zmiennych, które powinny być uwzględnione w badaniu. 

4. Wskazanie poszczególnych grup zagadnień wymagających badania empirycznego 

i określenie sposobów wykorzystania wyników w polityce senioralnej województwa 

mazowieckiego. 

5. Wskazanie obszarów dotyczących sytuacji życiowej osób starszych wymagających 

szczególnego uwzględnienia w badaniu i analizie wyników oraz uzasadnienie wyboru. 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Do dnia 20 grudnia 2019 r. 
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IV. MIEJSCE LUB SPOSÓB UZYSKANIA INFORMACJI 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 

Adres: 02-002 Warszawa, ul. Nowogrodzka 62A 

NIP: 526-23-80-101, REGON: 016122452 

tel. (22) 622 42 32 wew. 48, 692 73 46 wew. 207, 692 75 70 wew. 207, 692 46 29 wew. 207 

e-mail: mcps@mcps.com.pl, www: http://www.mcps.com.pl 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONANIA OCENY 

SPEŁNIENIA WARUNKÓW 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki: 

1. Warunek kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w tym zakresie. 

2. Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w tym zakresie. 

3. Warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia. 

Wymagania odnośnie eksperta: 

a) wykształcenie wyższe; 

b) doświadczenie w diagnozowaniu problemów społecznych lub realizacji badań 

społecznych; 

c) dorobek naukowy (recenzowane publikacje) w zakresie polityki społecznej. 

4. Warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia.  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w tym zakresie. 

VI. DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE FORMATU DOKUMENTU 

DIAGNOZY 

Opracowany materiał należy dostarczyć do Zamawiającego w formie elektronicznej: mailowo oraz 

na nośniku danych (np. pendrive, płyta cd) w formacie umożliwiającym opublikowanie na stronach 

internetowych i w wersji papierowej (format A4): 2 egzemplarze oprawione w sztywnej okładce. 

Diagnoza powinna być napisania czcionką Arial o rozmiarze 12, interlinia 1,5. Diagnoza powinna 

mieć od 30 do 50 stron. 
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VII. OPIS ŻĄDANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTÓW 

Opis żądanych przez Zamawiającego dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia oraz wykazania, że oferowane 

usługi spełniają wymagania Zamawiającego: 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 3. 

2. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 4. 

3. Oświadczenie własne Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych. Wzór 

oświadczenia stanowi – załącznik nr 5.  

Uwagi: 

◼ Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy są powiązani z Zamawiającym 

osobowo lub kapitałowo lub nie złożą oświadczenia o istnieniu braku powiązań 

z Zamawiającym (osobowych lub kapitałowych). 

◼ Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień treści złożonej oferty lub innych 

dokumentów. 

VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do 5.12.2019 r., do 

godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego położonej w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 

62A, w kancelarii znajdującej się na III p. 

2. Wykonawca winien zamieścić ofertę w zamkniętej kopercie/opakowaniu na którym należy 

umieścić: nazwę, adres, telefon Wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego oraz 

oznaczenie postępowania: „Oferta na opracowanie koncepcji badania terenowego 

dotyczącego sytuacji osób starszych na terenie województwa mazowieckiego”.  

3. Otwarcie ofert nastąpi 5.12.2019 r., o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, położonej 

w Warszawie, ul. Nowogrodzka 62A, w sali konferencyjnej znajdującej się na VI p. 

4. Oferty złożone lub przesłane drogą elektroniczną po upływie terminu składania ofert nie 

będą rozpatrywane. 

5. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej 

oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenie o zmianie albo wycofaniu oferty winno być 

doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca nie może 

wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu 

składania ofert. 
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IX. INFORMACJA NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielane podmiotom 

powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 

Zamawiający rozumie wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi 

do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 

bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

X. WARUNKI ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO 

POSTĘPOWANIA 

Warunki zmiany umowy określono w istotnych postanowieniach umowy, która stanowi załącznik 

nr 1 do IWZ. 

XI. INFORMACJE OGÓLNE: 

1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Jeżeli dokumenty są sporządzone 

w języku obcym to Wykonawca powinien złożyć je wraz z tłumaczeniem na język polski. 

2. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziałów w postępowaniu. 

5. Osobą uprawnioną do porozumiewania z Wykonawcami jest: p. Dagmara Jaworska-

Bednarek, tel. 22 692 73 46 (w. 207); 22 692 75 70 (w. 207); 22 692 46 29 (w. 207), e-mail: 

dagmara.jaworska@mcps.com.pl 

XII. WYMOGI FORMALNE, FORMA OFERTY ORAZ SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY: 

1. Treść oferty musi odpowiadać treści IWZ (wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 2 do 

IWZ). Oferta powinna również zawierać wymagane przez Zamawiającego dokumenty 

potwierdzające warunki udziału i brak podstaw do wykluczenia. 
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2. Oferta i załączone do niej oświadczenia i dokumenty, wymagane przez Zamawiającego, 

muszą być podpisane przez Wykonawcę. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis 

złożony (w sposób umożliwiający identyfikację osoby) przez osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy. Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy 

uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, wskazane we właściwym 

rejestrze bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty.  

3. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim czytelnie, na komputerze. 

4. Wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny, 

parafowane własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę. 

5. Cenę należy podać w złotych polskich (PLN). Rozliczenia dokonane będą w złotych polskich 

(PLN). 

6. Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie 

podlegała zmianom (waloryzacji). 

7. Warunki płatności zostały szczegółowo opisane we wzorze umowy, która stanowi załącznik 

nr 1 do IWZ. 

8. Przyjęty przez Wykonawcę sposób kalkulacji ceny oferty nie może naruszać zasad uczciwej 

konkurencji. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień zaoferowanej ceny oferty jeżeli 

wyda się ona rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

10. Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli 

dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia. 

XIII. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 

1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom określonym w IWZ. 

2. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, 

którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy 

składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż 

zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach. 

3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców, 

którzy złożyli oferty, o wynikach postępowania. 

4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza, zostanie 

poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy. 
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5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny. 

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

przyczyny. 

7. Informację o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający zamieści 

na stronie internetowej, na której zamieszczony jest IWZ – w przypadku unieważnienia 

postępowania przed upływem terminu składania ofert, albo zawiadomi Wykonawców, którzy 

złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert. 

XIV. SPOSÓB OCENY OFERTY 

Zamawiający będzie oceniał oferty zamówienia przyznając punkty wg poniższego wzorca: 

1. Kryterium cena oferty – waga – 60%: 

Najniższa oferowana cena brutto 

------------------------------------------------ x 60 = liczba pkt 

Cena brutto badanej oferty  

2. Kryterium doświadczenie – waga – 40% 

Na kryterium „doświadczenie” składają się wymagania odnośnie eksperta – dorobek 

naukowy (recenzowane publikacje) w zakresie polityki społecznej. 

Do oceny brane będą publikacje dotyczące problematyki polityki społecznej (dopuszcza się 

prace zbiorowe), np. książki, recenzje, reportaże, raporty z badań społecznych. 

 10 i więcej publikacji – 40 %, 

 8-9 publikacji – 30 %, 

 5-7 publikacji – 20 %, 

 2-4 publikacje – 10 % 

 1 publikacja – 5 % 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie ofert wynosi 100. 

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę tę, która uzyska najwyższą sumę 

punktów. 
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XV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

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

sposób: nazwa i adres dostawcy, nr telefonu i faksu, www, e-mail, NIP, nr rejestru, z adnotacją:  

„Zapytanie ofertowe nr sprawy: MCPS.BS/IL/351/4/2019 do zamówienia na „Przygotowanie 

koncepcji badania terenowego poszerzającego wiedzę na temat sytuacji osób starszych na 

terenie województwa mazowieckiego”. 

ZATWIERDZIŁ 

/–/ Aleksander Kornatowski 

p.o. Dyrektora 

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej 

W załączeniu: 

1. Wzór umowy; 

2. Formularz oferty; 

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień; 

4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień; 

5. Informacja Wykonawcy o nie należeniu do grupy kapitałowej. 


