Katowice, dn 25.08.2017r.
PRO TOKÓŁ
Z POSTĘPOWANI A NA CATERI NG
- WYNIKI
na wykonanie i dostarczenie posiłków w ramach projektu pn. "Wesoły i bezpieczny żłobek szansą
rozwoju zawodowego rodziców i opiekunów dzieci do lat 3", o numerze WND-RPSL.08.01.03-2405EA/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020, Działania 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat
Zamawiający
AKADEMIA M. TRÓLKA SPÓŁKA JAWNA
ul. Armii Krajowej 268
40-672 Katowice
nr tel. 603 255 989
strona: http://www.wesoly-przedszkolak.pl/
adres e-mail: m.trolka@wesoly-przedszkolak.pl

1.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie posiłków dla 12-osobowej grupy dzieci
w żłobku zlokalizowanego przy ul. Armii Krajowej 268 w Katowicach, zgodnie z jadłospisem
przygotowanym z uwzględnieniem potrzeb żywieniowych dzieci w wieku żłobkowym.
CPV: Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres, według Kodów Wspólnego Słownika
Zamówień: 55520000-1Usługi dostarczania posiłków
2.

Zapytanie ofertowe dotyczące przedmiotu zamówienia zostało upublicznione na stronie internetowej
beneficjenta; www.wesoly-przedszkolak.pl/nasz-zlobek.html
3.

L
p

Zestawienie ofert i ocena
Nazwa firmy

1

„CAFE BAR” Jolanta
Zapart, ul. Mikołowska
26, 40-066 Katowice

2

„Mega Smak” ul.
Bażantów 35, 40-668
Katowice

Data
wpływu
oferty
09-08-2017r.

Doświad
czenie

Zatrud
nienie

Cena brutto
w PLN

od 2403-2010

0

44 241,12

08-08-2017r.

od 2611-2012

0

43 243,20

Ilość
punktów
za cenę: 59p.
Za
Doświadczeni
e: 30p
za
zatrudnienia:
0p.
Łącznie: 89p
za cenę: 60p.
za
doświadczenie
: 30p

za
zatrudnienia:
0p.
Łącznie: 90p.
Wszystkie powyższe oferty zostały złożone w terminie, nie stwierdzono powiązań osobowych lub
kapitałowych z zamawiającym, spełniły warunki udziału w postępowaniu określone przez zapytanie
ofertowe, są kompletne i podlegają rozpatrzeniu.
4.

Oferty odrzucone:
BRAK odrzuconych ofert.

Wybór najkorzystniejszej oferty:
Do oceny i porównania ofert brane będzie pod uwagę następujących kryteriów:
1. cena brutto w PLN: 60%
5.

Oferty oceniane będą punktowo 0-60 pkt. za powyższe kryterium według następujących zasad:
Liczba punktów = (Cmin/Cof)*60
gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
Cof – cena podana w ofercie
2. doświadczenie: 30%

Oferty oceniane będą punktowo 0-30 pkt. za powyższe kryterium według następujących zasad:
Punktowany jest jak najdłuższy okres gwarancji.
Okres gwarancji
Poniżej 1 roku
1 rok
2 lata
3 lata
4 lata i więcej

Liczba punktów
0
5
20
25
30

Ocenie podlegać będzie okres świadczenia usług cateringowych zgodnie z posiadanym pozwoleniem
na żywienie zbiorowe dzieci do lat 3 przez oferenta.
Kryterium weryfikowane na podstawie dostarczonej przez oferenta kopii pozwolenia potwierdzonej za
zgodność z oryginałem – załącznik 4 (pozwolenie na żywienie zbiorowe obejmujące dzieci do lat 3).
3. zatrudnienie: 10%

W związku z uwzględnianiem aspektów społecznych w postępowaniu, kryterium oceniać będzie ilość
osób zaangażowanych do realizacji zamówienia u oferenta spełniająca co najmniej 1 z warunków
z pkt. a.
Oferty oceniane będą punktowo 0-10 pkt. według następujących zasad:
Liczba punktów = (Ios/Imax)*10
gdzie:
Ios. – ilość osób zaangażowanych do realizacji zamówienia u oferenta spełniająca kryterium
Imax – największa ilość osób spełniająca kryterium spośród wszystkich złożonych ofert.
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Wykonawca w chwili realizacji zamówienia w celu spełnienia kryterium zobowiązany
jest do zaangażowania osoby/ób na umowę o pracę, które należą do co najmniej jednej
z poniższych grup społecznych:
- bezrobotnych w rozumieniu ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, lub
- młodocianych, w rozumieniu Kodeksu pracy, lub
- niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub
- innej niż wyżej wymienione, o której mowa w ustawie z 13 czerwca 2003 r.
o zatrudnieniu socjalnym lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego
a.

W przypadku zatrudniania nowego pracownika oferent powinien zatrudnić w/w osobę
w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia.
b.

Na żądanie/wezwanie Zamawiającego Oferent jest zobowiązany do 3 dni od
wezwania, udokumentować fakt zatrudnienia w/w osoby. Oferent tym samym
zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu dostępu do dokumentacji
potwierdzającej spełnienie w/w warunków. W przypadku nieudostępnienia dokumentów
we wskazanym terminie, zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia.
c.

Kryterium na etapie oceny oferty weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia
w składanym formularzu ofertowym o planowanej ilości zaangażowania osób
spełniających kryterium.
d.

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zawierająca największą łączną liczbę
punktów uzyskaną przy ocenie wszystkich kryteriów.

Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który otrzymał największą liczbę punktów za
złożoną ofertę.
6.

Za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta zawierająca największą liczbę punktów:
„Mega Smak” ul. Bażantów 35, 40-668 Katowice

Załączniki:
- print screen z upublicznienia zapytania ofertowego na stronie internetowej
- złożone oferty wraz z pozwoleniami
7.

____________________________
Podpis i pieczątka zamawiającego
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