
Nr sprawy: MCPS.ES/RS/099/2020                            Warszawa, 19.05.2020 

  

ZAPYTANIE OFERTOWE 

w ramach zakupu dostaw, usług lub robót budowlanych 

o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro (bez VAT)  

1. Zamawiający Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do złożenia oferty na przedmiot 

zamówienia: wykonanie przez Wykonawcę usługi płatnej publikacji prasowych materiałów 

informacyjnych na temat ekonomii społecznej w gazecie regionalnej obejmującej swoim zasięgiem 

powiaty subregionu radomskiego. 

2. Termin realizacji zamówienia: w okresie od podpisania umowy do 30 listopada 2020r. 

3. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe 

wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, 

ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa, wydział ekonomii społecznej, Ryszard Szwarc, 

email: ryszard.szwarc@mcps.com.pl. 

4. Kryteria oceny ofert: kryterium zasięgu ukazywania się wydania papierowego – waga 

40%;kryterium całkowitej ceny oferowanej usługi – waga 30%; kryterium ilości nakładu wydania 

papierowego – waga 20%; kryterium doświadczenia na rynku medialnym – waga 10% (opis 

i zasady przyznawania punktów w pkt. 4 Opisu Przedmiotu Zamówienia (dalej zwanym OPZ), 

znajdującego się w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego). 

5. Oferta powinna zawierać: cenę brutto uwzględniającą całkowity koszt zrealizowania usługi 

na podstawie załączonego OPZ, poświadczenie nakładu, zasięgu i doświadczenia określonych 

w kryteriach oceny ofert oraz skan podpisanego wzoru umowy i OPZ (parafowana każda strona). 

6. W załączeniu wzór umowy, który znajduje się Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. 

7. Sposób przygotowania oferty: ofertę z podaniem ceny w PLN (z VAT) oraz informacji dotyczących 

doświadczenia, zasięgu i nakładu należy sporządzić w języku polskim, w następujący sposób: 

nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres dostawcy, z adnotacją: „Zapytanie ofertowe 

nr sprawy MCPS.ES/RS/099/2020 do zamówienia na usługi płatnej publikacji prasowych 

materiałów informacyjnych na temat ekonomii społecznej w gazecie regionalnej obejmującej swoim 

zasięgiem powiaty subregionu radomskiego”. 

8. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 27 maja 2020r, do godziny 12:00 drogą 

elektroniczną: e-mail: ryszard.szwarc@mcps.com.pl. 

9. Załącznikami do zapytania ofertowego są następujące dokumenty : 

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)  - Załącznik nr 1 

Wzór umowy    - Załącznik nr 2 

 

Zatwierdzili : 

               Mariusz Budziszewski 

                            / --- / 

Zastępca Dyrektora ds. Profilaktyki Uzależnień 

               i Wspierania Rodziny    Aleksander Kornatowski 

         / --- / 

             p.o. Dyrektora 

                                                                                 Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej 
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