pieczęć zamawiającego
znak sprawy: UD-V-WSZ.271.15.2021.JWO(1.JWO.)

Warszawa dnia 24 listopada 2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące przygotowania i dostarczenia 3000 sztuk „kopert życia” z logo Urzędu Dzielnicy Ochota
m.st. Warszawy.
Zamawiający – Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ochota, w imieniu którego postępowanie
prowadzi Burmistrz Dzielnicy Ochota – Dorota Stegienka
Adres: 02-021 Warszawa, ul. Grójecka 17a,
Regon: 015259640, NIP: 525-22-48-481

zaprasza do złożenia ofert na:
I. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia będzie przygotowanie i dostarczenie do zamawiającego 3000 sztuk
„kopert życia” z logo Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w terminie do dnia 15 grudnia 2021
roku do godz. 15:00.
II. Zakres usług.
„Koperty życia” z logo Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy będą przeznaczone dla seniorów z
terenu dzielnicy Ochota będących podopiecznymi lub klientami ochockich instytucji i organizacji
pozarządowych między innymi: OPS, DDP, bibliotek, OKO oraz SZPZLO Warszawa – Ochota, które
Zamawiający będzie dystrybuował we własnym zakresie.
1. W ramach usługi Wykonawca przygotuje 3000 sztuk „koperty życia” z logo Urzędu Dzielnicy
Ochota m.st. Warszawy i dostarczy Zamawiającemu do dnia 15 grudnia 2021 roku do godz.
15:00 do siedziby Zamawiającego przy ul. Białobrzeskiej 26, 02-365 Warszawa.
2. Przez „kopertę życia” Zamawiający rozumie:
1) plastikową, wodoodporną kopertę, zapinaną na zatrzask lub zamek strunowym, wykonaną
z przezroczystego wytrzymałego, sztywnego plastiku w formacie DL.
2) wyposażoną w kartę informacyjną (zawierającą miejsce na umieszczenie następujących
informacji: kontakt do najbliższych, przebyte choroby, przyjmowane leki, informacja o
uczuleniach, inne istotne informacje)
3) wyposażoną w naklejkę informacyjną,
4) oznaczoną logo Urzędu Dzielnicy Ochota w widoczny i trwały sposób.
III. Termin realizacji programu: od 06.12.2021 r. do 15.12.2021 r.
IV. Miejsce realizacji zadania: Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
V. Warunki płatności:
1. Płatność za usługę zostanie zrealizowana po wykonaniu zamówienia, na podstawie faktury

Wystawionej przez Wykonawcę, po uprzednim potwierdzeniu przez Zamawiającego,
że zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową i dostarczone do zamawiającego w
terminie. Płatność nastąpi przelewem nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r. na wskazany
przez Wykonawcę na fakturze rachunek bankowy.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
VI. Wymagania dotyczące Wykonawcy
1) O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają „kopertę życia”
(asortyment o parametrach określonych w punkcie II. 2. Zapytania Ofertowego) w stałej
ofercie handlowej, nie krócej niż od 12 miesięcy (licząc od daty złożenia niniejszej oferty) –
oświadczenie Wykonawcy stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego
2) Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
niezależnie od wyników postępowania.
VII. Kryteria oceny ofert:
Jako kryterium wyboru oferty przyjęto najniższą cenę brutto.
VIII. Istotne warunki wyboru oferty:
1) Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji
z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana z najkorzystniejszą.
3) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4) O wynikach wyboru ofert Wykonawcy zostaną poinformowani drogą elektroniczną na adres
e-mail wskazany w formularzu ofertowym. Prosimy o wyraźne i czytelne wpisanie adresu
e-mail.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia
w dowolnym czasie bez podania przyczyny.
IX. Opis sposobu przygotowania oferty
Kompletna oferta powinna zawierać:
1) Załącznik Nr 1 - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę „Formularz Oferty”,
2) Załącznik Nr 2 - oświadczenie Wykonawcy,
3) Załącznik Nr 3 - graficzną propozycję wyglądu „koperty życia” wraz z podaniem wymiarów i
znanych parametrów / załączenie egzemplarza proponowanej „koperty życia”.
Prosimy o zaznaczenie miejsca, w którym będzie umieszczone logo Zamawiającego.
X. Termin i miejsce złożenia oferty:
1) Ofertę sporządzoną w formie pisemnej, w języku polskim, na załączonym wzorze
stanowiącym załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego wraz z załącznikami Nr 2 i 3 należy
dostarczyć do dnia 1 grudnia 2021 r. do godz. 12:00 do Wydziału Spraw Społecznych i
Zdrowia dla Dzielnicy Ochota Urzędu m.st. Warszawy, przy ul. Białobrzeskiej 26, 02-365
Warszawa (liczy się data dostarczenia pod wyżej wskazany adres, a nie data stempla
pocztowego) w następujący sposób:
- osobiście (do pokoju nr 107)
- drogą elektroniczną – z podpisem elektronicznym na adres e-mail:
ochota.pomocspoleczna@um.warszawa.pl
- za pomocą operatora pocztowego.
2) W przypadku złożenia oferty po terminie, o którym mowa w ust. 1), Zamawiający
niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy.
3) Oferty zostaną otwarte w dniu 1 grudnia 2021 r. o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego
przy ul. Białobrzeskiej 26 w pokoju nr 107.

XI. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:
Irmina Justyna Wójcik - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota Urzędu m.st.
Warszawy, tel. (22) 44-39-871, e-mail: Iwojcik@um.warszawa.pl lub
ochota.pomocspoleczna@um.warszawa.pl
Warszawa, dnia 24 listopada 2021 r.

………….…………………………………………………
podpis Naczelnika Wydział Spraw Społecznych
i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota Urzędu m.st. Warszawy

Załączniki do Zapytania ofertowego:
1) Załącznik Nr 1 – formularz oferty
2) Załącznik Nr 2 - oświadczenie Wykonawcy
3) Załącznik Nr 3 – klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

