
 

Nr sprawy OR-BP-I.631.9.2022.BT 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

1. Zamawiający:  
Województwo Mazowieckie - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w 
Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa  zaprasza do złożenia oferty na: 

 
2. Przedmiot  zamówienia: 
 

Dostawa fabrycznie nowych: odzieży termoaktywnej i gogli taktycznych.  

Część  I - Odzież termoaktywna; 
Część II - Gogle taktyczne; 

 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 
(zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania)   

 
3. Termin realizacji zamówienia:  

Zamówienie będzie dostarczone przez Wykonawcę w odpowiedzi na zlecenie 

Zamawiającego przesłane drogą mailową na 14 dni kalendarzowych przed terminem 

realizacji przedmiotu zamówienia. Nie później jednak niż do 15.12.22 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)  Beata Trzcińska, Biuro Bezpieczeństwa Publicznego, Departament Organizacji 

     e-mail: beata.trzcinska@mazovia.pl, tel. (22) 59 79 155; 

2)  Andrzej Mazurek, Biuro Bezpieczeństwa Publicznego, Departament Organizacji 

     e-mail: andrzej.mazurek@mazovia.pl, tel. (22) 59 79 381. 

5.  Kryteria oceny ofert (opis kryteriów i zasad przyznawania punktów): 

Cena 100% 

6.  Warunki udziału w postępowaniu: 
(należy określić wymagania jakie powinni spełniać wykonawcy w zakresie uprawnień, 
doświadczenia,  kwalifikacji osób oraz wymienić dokumenty i oświadczenia jakie powinni 
złożyć wykonawcy). 
 
1) Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku udziału w postępowaniu. 
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7.  Wymagania w zakresie klauzul społecznych 

(Jeśli dotyczy należy określić wymagania jakie powinni spełnić Wykonawcy, sposób ich 
weryfikacji oraz sankcje z tytułu ich nie spełnienia): 
 
1) Brak. 

 
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) Nazwa i adres Wykonawcy; 
 2) Oferta na „zapytanie ofertowe nr OR-BP-I.631.9.2022 do zamówienia na dostawę  
      fabrycznie nowych: Cz I - odzieży termoaktywnej i Cz. II -  gogli taktycznych.  

 
10. Oferta powinna zawierać: 

(wymienić dokumenty i oświadczenia, jakie powinni złożyć wykonawcy) 
 
1) Formularz ofertowy przygotowany i złożony zgodnie z pkt. 9 i 11 zapytania; 
2) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy zgodny z opisem 

przedmiotu zamówienia, co stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 
 

11.  Miejsce i termin złożenia oferty: 
 

Ofertę należy złożyć do dnia 28.09.22 r. do godziny 10:00 za pośrednictwem Platformy 
Zakupowej, przygotowaną w języku polskim, sporządzoną w formie elektronicznej, 
pisemnej lub dokumentowej. 
 

12. Informacja o powierzeniu przetwarzania danych osobowych: 
      Czy przedmiot zamówienia wiąże się z powierzeniem przetwarzania danych 
osobowych? 
 

   ☐Tak ☒Nie 
                                                                               
                                                                              
 
                                                                  wz. Sekretarza Województwa – Dyrektora Urzędu 
        Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Prawnych 
 
 
Załączniki: 
 

1) Załącznik nr 1. opis przedmiotu zamówienia  
2) Załącznik nr 2. projekt umowy  
3) Załącznik nr 3. formularz ofertowy  


