
 
MCPS.WP/LG/351-5/2020                                            Warszawa, 22 września 2020 r. 
Nr sprawy 

  
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:  
Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony osobistej dla Schronisk samotnych 

matek z dziećmi z województwa mazowieckiego i dla Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej, w związku z realizacją Projektu partnerskiego pt. „Liderzy Kooperacji” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w działaniu 

2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi 

załącznik nr 1 

2. Termin realizacji zamówienia: 
Wymagany termin realizacji zamówienia zostaje wyznaczony od dnia podpisania umowy  

do 15.10.2020 r. 

Realizacja zamówienia zostanie przeprowadzona po wcześniejszym ustaleniu terminu z 

Zamawiającym 

3. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe 
wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia: 

Sprawę prowadzi: Larysa Gojło, Wydział Projektów, tel. 22 622 42 32 w. 39,  
e-mail: larysa.gojlo@mcps.com.pl 
 

4. Kryteria oceny ofert:  
a) Kryterium 1 – „Cena”  – waga 100%; 

Zamawiający w Kryterium nr 1 „Cena” będzie oceniał oferty przyznając punkty  

wg wzoru: 

         Najniższa oferowana cena brutto 

                    C=       ----------------------------------------------------   x 100  = liczba pkt 

                       Cena brutto badanej oferty 

Porównywaną ceną będzie cena jednostkowa za realizację zamówienia. Maksymalna liczba 

punktów do uzyskania w Kryterium 1 wynosi 100. 

5. Oferta powinna zawierać: 
Zamawiający nie stawia żadnych warunków jakie powinni spełniać wykonawcy w zakresie 
uprawnień, doświadczenia czy kwalifikacji. 
 

6. W załączeniu wzór umowy – załącznik nr 2. 
 

7. Sposób przygotowania oferty: ofertę z podaniem ceny w zł brutto (z VAT), w tym stawka podatku 
vat, cena w zł netto oraz cena jednostkowa należy sporządzić w języku polskim, w następujący 
sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres dostawcy, z adnotacją: „Zapytanie ofertowe 
nr sprawy MCPS.WP/LG/351-5/2020 do zamówienia na dostawę środków ochrony osobistej 
dla Schronisk samotnych matek z dziećmi z województwa mazowieckiego i dla 
Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, w związku z realizacją Projektu partnerskiego 
pt. „Liderzy Kooperacji””. 
 



8. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 30 września 2020 r., do godziny 10:00 
pisemnie na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 
Warszawa lub złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego – adres jw. 
 

9. Załączniki: 
1. Opis przedmiotu zamówienia 
2. Wzór umowy 
3. Formularz ofertowy 

 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY 
/-/ Aleksander Kornatowski 

p. o. Dyrektora 

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej 


