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Warszawa, 2017-03-02
,,Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii” Spółka z o.o. w Zagórzu k/W-wy, 05-462 Wiązowna
zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na następujące zamówienie:
1.

Przedmiot zamówienia:
Dostawa materiałów biurowych wg załącznika nr 1

2

Termin realizacji zamówienia:
12 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 15 marca 2017 r.

3.

Istotne warunki zamówienia:

1) Wobec faktu, że Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii” Spółka z o.o. w Zagórzu k/W-wy, 05-462
Wiązowna nie jest w stanie podać stałych wielkości przedmiotu zamówienia, ilości podane w
opisie przedmiotu zamówienia i formularzu cenowym mają charakter szacunkowy i nie są
wiążące dla Zamawiającego.
2) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć własnym transportem i na własny koszt przedmiot
zamówienia do Zamawiającego w: Zagórzu, 05-462 Wiązowna, Józefowie, ul. 3 Maja 127,
Otwocku, ul. Kochanowskiego 27/29, Warszawie ul. Koszykowa 79A i ul. Dzielna 7.
3) Dostarczany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i pochodzić z bieżącej produkcji
czyli wykonane z nowych elementów w oryginalnych opakowaniach producenta z etykietami
zawierającymi znak firmowy (logo), symbol produktu, termin przydatności do użytku.
4) Zamawiający w zał. nr 1 do Zapytania Ofertowego przedstawił minimalne parametry przedmiotu
zamówienia, które spełniałyby założone wymagania techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz
użytkowe. W niektórych pozycjach Zamawiający podał konkretną nazwę (typ) produktu
Wykonawca w swojej ofercie może zaoferować produkty równoważne jakościowo czyli nie
gorsze od zaproponowanego przez Zamawiającego.
W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych jakościowo na Wykonawcy spoczywa
obowiązek udowodnienia, iż zaoferowane produkty są równoważne w stosunku do produktów
określonych przez Zamawiającego. W sytuacji zaoferowania produktów o gorszych parametrach
technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych, oferta Wykonawcy zostanie
odrzucona z postępowania. W związku z powyższym wymagane jest wypełnienie przez
Wykonawcę w szczególności kolumny (nazwa producenta, rodzaj i symbol produktu) w
załączniku Nr 1 do Zapytania Ofertowego w sposób precyzyjny, kompletny i jednoznaczny.
5) Zamawiający zastrzega, że zaproponowany przez Wykonawcę w ramach niniejszego
postępowania asortyment winien spełniać wszystkie wymogi podane w załączniku nr 1 do
Zapytania Ofertowego. W związku z tym:
- wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia gwarancji jakości na dostarczone artykuły
biurowe, na okres 12 miesięcy, licząc od daty odbioru.
6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych.
7) W przypadku tonerów do drukarek Zamawiający wymaga sprzedaży oryginalnych wyrobów poza
przypadkami określonymi w formularzu ofertowym.
8) Wymagany termin realizacji całości zamówienia: Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie
zgodnie z potrzebami Zamawiającego przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do
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wcześniejszego wyczerpania kwoty, o której mowa w § 3 ust. 2 istotnych postanowień umowy
stanowiących załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
9)
Zamówienia ze wskazaniem ilości i asortymentu będą każdorazowo określone przez
Zamawiającego z 72 godzinnym wyprzedzeniem od poniedziałku do piątku w formie pisemnej
(faks za potwierdzeniem odbioru) lub za pomocą poczty elektronicznej z tym, że:
a) zamówienie główne (1-2 razy w miesiącu) będzie realizowane maksymalnie w ciągu 72 godzin
(dni robocze) licząc od dnia złożenia zamówienia,
b) zamówienie uzupełniające doraźne będzie realizowane maksymalnie w ciągu 24 godzin (dni
robocze) licząc od dnia złożenia zamówienia.
10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość ilościowych zmian asortymentu pomiędzy pozycjami w
ramach kwoty wartości umowy.
12) Wykonawca do oferty musi złożyć próbki proponowanych produktów wraz z przykładowym
oznakowaniem lub innym logo. Ocenie nie będzie podlegał rozmiar logo. Ocenie nie będą
podlegały rozmiary i kolory próbek.
Wymaganie złożenia próbek dot. następujących produktów:






Długopis – 2 szt. - Długopis żelowy, grubość linii pisania 0,4mm, oprawa plastikowa,
możliwość wymiany wkładu. Produkt wskazany w pozycji nr 66 załącznika nr 1.
Cienkopis – 3 szt. – różne kolory, grubość linii pisania 0,4mm, kolorowy. Produkt
wskazany w pozycji nr 69 załącznika nr 1.
Zakreślacz fluorescencyjny – 3 szt., szerokość linii pisania 2-5mm, różne kolory. Produkt
wskazany w pozycji nr 76 załącznika nr 1.
Korektor w długopisie – 1 szt., biały z końcówką kulkową, pojemność 7mm. Produkt
wskazany w pozycji nr 195 załącznika nr 1.
Markery permanentne – 2 szt. Marker permanentny, wodoodporny, gr. linii pisania ok.
2mm,szybkoschnący, różne kolory. Produkt wskazany w pozycji nr 95 załącznika nr1.
Wszystkie przedstawione przez Wykonawcę próbki w ramach każdego z wymaganych
asortymentów muszą być tego samego typu, rodzaju, marki. Wskazana liczna sztuk danej
próbki jest wartością sugerowaną przez Zamawiającego. Złożenie próbek w wymaganej
ilości umożliwi Zamawiającemu sprawną ocenę ofert.

Próbka, którą Wykonawca dostarczy do Zamawiającego jest dokładnie takim produktem jaki
zostanie dostarczony jako realizacja przedmiotu zamówienia.
Po podpisaniu umowy, Wybrany Wykonawca dostarczy dokładnie taki produkt jaki
zaproponował do oceny jakości.
UWAGA: Próbki są wymagane w celu oceny złożonej oferty w ramach kryterium Jakościowego
dlatego brak którejkolwiek próbki, złożenie próbki, która w ocenie wszystkich oceniających
otrzyma 0 pkt. Bądź też złożenie próbki niezgodnej z wymaganiami określonymi w załączniku
OFERTA będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.
Próbki muszą być złożone do Sekcji Zamówień Publicznych ,,Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii” Spółka z o.o. w Zagórzu k/W-wy, 05-462 Wiązowna do dnia i godziny
składania ofert.
Próbki Wykonawcy, który zostanie wybrany do realizacji zostają u Zamawiającego.
Zamawiający zwróci próbki tym Wykonawcom, których oferty nie zostaną wybrane. Zwrot nastąpi na
wniosek Wykonawcy.
Do oferty Wykonawca musi dołączyć:
 Wypełniony i podpisany Załącznik nr 2 Formularz oferty;
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Wypełniony i podpisany Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia;
Załącznik nr 2 – Formularz oferty;
Próbki proponowanych produktów;
Wykonawca do oferty dołączy aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Osoba wyznaczona do kontaktu z Wykonawcą:


w sprawach przedmiotu zamówienia:

Anna Rychlewska nr tel. 22 468 24 63 w dni robocze, w godz. od 900 do 1400;

 w sprawach proceduralnych:
Marzena Jasińska,
Sekcja Zamówień Publicznych, nr tel. 22 468 24 32 w dni robocze, w godz. od 900 do 1400

Zamawiający, zgodnie z zasadą ustawy Prawo zamówień publicznych, nie udziela
telefonicznych informacji związanych z prowadzonym postępowaniem
5. Kryteria Oceny Ofert
Cena -70% , Jakość – 30%
A) - CENA 70%:
cena oferowana minimalna brutto
cena = ---------------------------------------------------- x 100 pkt x 70%
cena badanej oferty brutto
B) – Jakość –30%
W kryterium „Jakość” Zamawiający oceni jakość oferowanych materiałów. Do oceny Zamawiający
będzie wykorzystywał dostarczone przez Wykonawcę wraz z ofertą wzorcowe egzemplarze „próbki”
wybranych materiałów biurowych.
Ocena zostanie dokonana na podstawie złożonych próbek produktów, największą ilość punktów
uzyskają produkty, które w największym stopniu spełniają wymagania Zamawiającego pod względem
ogólnej estetyki próbki oraz jakości materiału.
Zamawiający będzie oceniał jakość materiałów z jakich wykonane będą próbki, wykończenie
produktu, dopracowanie szczegółów wykonania, precyzję łączenia elementów oraz trwałość
produktów.
Przy ocenie ;Jakość” próbki obowiązywała będzie punktacja.
Skala punktacji:
0 pkt. - Próbka nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego. Oferta, która otrzymała
łącznie od wszystkich oceniających próbki członków 0 pkt. Za daną próbkę zostanie odrzucona;
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1 pkt. Próbka spełnia wymagania jakościowe w stopniu podstawowym – wykonana jest z materiału o
niskiej jakości i trwałości, przez co mogą powstawać zarysowania, wgniecenia, odkształcenia,
wykończenie jest niedokładne, nieestetyczne;
2 pkt. – próbka spełnia wymagania jakościowe w stopniu dobrym – wykonana z materiału o wysokiej
jakości i trwałości, użyte materiały są wysokiej jakości, trwałe i estetyczne, odporne na wgniecenia,
zarysowania, odkształcenia, wykończenie jest dokładne i estetyczne;
3 pkt - próbka spełnia wymagania jakościowe w stopniu bardzo dobrym – wykonana z materiału o
wysokiej jakości i trwałości, użyte materiały są bardzo wysokiej jakości, trwałe i estetyczne, odporne
na wgniecenia, zarysowania, odkształcenia, wykończenie jest bardzo dokładne i estetyczne;
Łącznie za wszystkie próbki każdy oceniający może przyznać maksymalnie 15 pkt.
Do porównania ofert w kryterium „Jakość” Zamawiający będzie brał pod uwagę średnią arytmetyczną
ilość punktów przyznanych łącznie przez oceniających próbki.
Średnia arytmetyczna ilość punktów przyznanych łącznie przez oceniających próbki w kryterium
„Jakość” posłuży do obliczenia liczby punktów oferty w kryterium „Jakości” zgodnie z wzorem.
Suma punktów zdobytych za próbkę produktu
Liczba punktów = __________________________________________ x 100 pkt x 30%
15
UWAGA: Próbki są wymagane w celu oceny złożonej oferty w ramach kryterium Jakościowego
dlatego brak którejkolwiek próbki, złożenie próbki, która w ocenie wszystkich oceniających
otrzyma 0 ptk. bądź też złożenie próbki niezgodnej z wymaganiami określonymi w załączniku
OFERTA będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.
Próbki muszą być złożone do Sekcji Zamówień Publicznych Sekcji Zamówień Publicznych
,,Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii” Spółka z o.o. w Zagórzu k/W-wy, 05-462 Wiązowna
do dnia i godziny składania ofert.
6. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę sporządzoną w języku polskim w formie pisemnej należy złożyć do dnia
08.03.2017 r. r. do godz. 10:00. w Sekretariacie (budynek Zespołu Szkół Specjalnych w Zagórzu II
piętro pok. 54) lub przesłać mailem marzena.jasinska@centrumzagorze.pl
Próbki produktów muszą zostać dostarczone osobiście lub dosłane pocztą do terminu składania ofert
tj. 08.03.2017 r. do godz.10.00
Wyniki wyboru oferty zostaną ogłoszone na stronie Zamawiającego www.centrumzagorze.pl

Prezes
Michał Stelmański
…………………........................................
podpis kierownika jednostki zaopatrującej
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Załącznik nr 2 do zapytania

Formularz Oferty
Nazwa Wykonawcy
……………………………………………………………………..
Adres Wykonawcy
……………………………………………………………………..
TEL./FAX
……………………………………………………………………..
E-mail ………………………………………………………………
Nawiązując do zapytania ofertowego na dostawę materiałów biurowych do ,,Mazowieckiego Centrum
Neuropsychiatrii” Spółka z o.o. w Zagórzu k/W-wy, 05-462 Wiązowna składamy niniejszą ofertę:

Wartość netto .................................................................................................zł
(słownie...............................................................................................................................
..............................................................................................................)
Podatek VAT ............%
Wartość brutto ..............................................................................................zł
(słownie...............................................................................................................................
...........................................................................................................zł)
Nr konta na jakie zostaną przelane środki za przedmiot zamówienia
…………………………………………………………………………….
W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej
umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

………………………………..
Pieczątka i podpis Wykonawcy
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