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RF-WDW.420.15.2023.WS 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

1. Zamawiający:  

  Województwo Mazowieckie zaprasza do złożenia oferty na:  

2. Przedmiot zamówienia: 

Usługa cateringowa na inauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego program 

Fundusze Europejskie Dla Mazowsza 2021-2027.  

(zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania). 

3. Termin realizacji zamówienia: 

23 marca 2023 roku  

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)  komitetFEM@mazovia.pl 

 

5. Kryteria oceny ofert:  

(opis kryteriów i zasad przyznawania punktów)  

1) Kryterium Cena 

Waga 90 % 

Gdzie: 

C = liczba punktów za kryterium „cena” 

Cmin = najniższa cena brutto wynikająca ze złożonych ofert, 

Cx = cena brutto oferty badanej 

 

Zasady oceny kryterium cena – 90 % Oferent, który zaproponuje najniższą cenę 

brutto otrzyma 90 punktów, natomiast pozostali oferenci odpowiednio mniej 

punktów wg wzoru: 

         C min  

C = -------------- x 90 % 

           C x 
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2) Kryterium Klauzula społeczna – zatrudnieniowa 

Waga 5%  

Sposób oceny: oświadczenie w formularzu ofertowym - tak 5 pkt, nie 0 pkt. 

Klauzulę społeczną uznaje się za spełnioną, jeżeli oferent do realizacji przedmiotu 

zamówienia zatrudni minimum 1 osobę: bezrobotną lub młodocianą w celu 

przygotowania zawodowego, o których mowa w przepisach o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub osoby niepełnosprawne, o których 

mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych lub osoby, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu 

socjalnym lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej 

lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 

3) Kryterium Klauzula społeczna – środowiskowa 

Waga 5% 

Sposób oceny: oświadczenie w formularzu ofertowym - tak 5 pkt, nie 0 pkt. 

Klauzulę społeczną uznaje się za spełnioną jeżeli oferent do realizacji przedmiotu 

zamówienia nie będzie wykorzystywał plastikowych sztućców, talerzy, kubeczków, 

itp. 

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). 

 

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): 

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) Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich;  

2) Nazwa i adres Wykonawcy. 

3) Oferta na „zapytanie ofertowe nr RF-WDW.420.15.2023.WS do zamówienia na 

Usługę cateringową KM FEM 2021-2027”. 



 

Strona 3 z 3 
 

10. Oferta powinna zawierać: 

(wymienić dokumenty i oświadczenia, jakie powinni złożyć wykonawcy)   

1) formularz ofertowy 

11. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Ofertę należy złożyć do dnia 20.03.2023 do godziny 8:00 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 

Jeśli przedmiot zamówienia wiąże się z powierzeniem przetwarzania danych 

osobowych, do oferty należy dołączyć wypełnioną ankietę weryfikacyjną stanowiącą 

załącznik nr Wprowadź nazwę załącznika - Ankieta weryfikacji potencjalnych 

podmiotów przetwarzających.  

Kierownik Zamawiającego 
 

Załączniki: 

1) Załącznik nr 1. Opis Przedmiotu Zamówienia 

2) Załącznik nr 2. Projekt Umowy 

3) Załącznik nr 3. Formularz ofertowy 


