Katowice, dn 25.08.2017r.
PRO TOKÓ•
Z POST POWANI A NA CATERI NG
- WYNIKI
na wykonanie i dostarczenie posi•ków w ramach projektu pn. "Weso•y i bezpieczny •obek szans
rozwoju zawodowego rodziców i opiekunów dzieci do lat 3", o numerze WND-RPSL.08.01.03-2405EA/16, wspó•finansowanego przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu
Spo•ecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa l skiego na lata 20142020, Dzia•ania 8.1.3. Zapewnienie dost pu do us•ug opieku czych nad dzie mi do 3 lat
1. Zamawiaj cy
AKADEMIA M. TRÓLKA SPÓ"KA 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

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie posi•ków dla 12-osobowej grupy dzieci
w •obku zlokalizowanego przy ul. Armii Krajowej 268 w Katowicach, zgodnie z jad•ospisem
przygotowanym z uwzgl dnieniem potrzeb ywieniowych dzieci w wieku •obkowym.
CPV: Przedmiot zamówienia obejmuje nast puj cy zakres, wed•ug Kodów Wspólnego S•ownika
Zamówie : 55520000-1Us!ugi dostarczania posi!ków
2.

Zapytanie ofertowe dotycz ce przedmiotu zamówienia zosta•o 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. Miko•owska
26, 40-066 Katowice

2

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

Data
wp!ywu
oferty
09-08-2017r.

Do wiad
czenie

Zatrud
nienie

Cena brutto
w PLN

od 2403-2010

0

44 241,12

08-08-2017r.

od 2611-2012

0

43 243,20

Ilo
punktów
za cen : 59p.
Za
Do wiadczeni
e: 30p
za
zatrudnienia:
0p.
• cznie: 89p
za cen : 60p.
za
do wiadczenie
: 30p

za
zatrudnienia:
0p.
• cznie: 90p.
Wszystkie powy sze oferty zosta•y z•o one w terminie, nie stwierdzono powi za osobowych lub
kapita•owych z zamawiaj cym, spe•ni•y warunki udzia•u w post powaniu okre lone przez zapytanie
ofertowe, s kompletne i podlegaj rozpatrzeniu.
4.

Oferty odrzucone:
BRAK odrzuconych ofert.

Wybór najkorzystniejszej oferty:
Do oceny i porównania ofert brane b dzie pod uwag nast puj cych kryteriów:
1. cena brutto w PLN: 60%
5.

Oferty oceniane b d punktowo 0-60 pkt. za powy sze kryterium wed•ug nast puj cych zasad:
Liczba punktów = (Cmin/Cof)*60
gdzie:
Cmin – najni sza cena spo ród wszystkich ofert
Cof – cena podana w ofercie
2. do wiadczenie: 30%

Oferty oceniane b d punktowo 0-30 pkt. za powy sze kryterium wed•ug nast puj cych zasad:
Punktowany jest jak najd•u szy okres gwarancji.
Okres gwarancji
Poni ej 1 roku
1 rok
2 lata
3 lata
4 lata i wi cej

Liczba punktów
0
5
20
25
30

Ocenie podlega b dzie okres wiadczenia us•ug cateringowych zgodnie z posiadanym pozwoleniem
na ywienie zbiorowe dzieci do lat 3 przez oferenta.
Kryterium weryfikowane na podstawie dostarczonej przez oferenta kopii pozwolenia potwierdzonej za
zgodno z orygina•em – za• cznik 4 (pozwolenie na ywienie zbiorowe obejmuj ce dzieci do lat 3).
3. zatrudnienie: 10%

W zwi zku z uwzgl dnianiem aspektów spo•ecznych w post powaniu, kryterium ocenia b dzie ilo
osób zaanga owanych do realizacji zamówienia u oferenta spe•niaj ca co najmniej 1 z warunków
z pkt. a.
Oferty oceniane b d punktowo 0-10 pkt. wed•ug nast puj cych zasad:
Liczba punktów = (Ios/Imax)*10
gdzie:
Ios. – ilo osób zaanga owanych do realizacji zamówienia u oferenta spe•niaj ca kryterium
Imax – najwi ksza ilo osób spe•niaj ca kryterium spo ród wszystkich z•o onych ofert.
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Wykonawca w chwili realizacji zamówienia w celu spe•nienia kryterium zobowi zany
jest do zaanga owania osoby/ób na umow o prac , które nale do co najmniej jednej
z poni szych grup spo•ecznych:
- bezrobotnych w rozumieniu ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, lub
- m•odocianych, w rozumieniu Kodeksu pracy, lub
- niepe•nosprawnych w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i spo•ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe•nosprawnych, lub
- innej ni wy ej wymienione, o której mowa w ustawie z 13 czerwca 2003 r.
o zatrudnieniu socjalnym lub we w•a ciwych przepisach pa stw cz•onkowskich Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego
a.

W przypadku zatrudniania nowego pracownika oferent powinien zatrudni w/w osob
w terminie nie d•u szym ni 10 dni od dnia rozpocz cia realizacji zamówienia.

b.

Na
danie/wezwanie Zamawiaj cego Oferent jest zobowi zany do 3 dni od
wezwania, udokumentowa fakt zatrudnienia w/w osoby. Oferent tym samym
zobowi zuje si
do zapewnienia Zamawiaj cemu dost pu do dokumentacji
potwierdzaj cej spe•nienie w/w warunków. W przypadku nieudost pnienia dokumentów
we wskazanym terminie, zamawiaj cy mo e rozwi za umow bez wypowiedzenia.
c.

Kryterium na etapie oceny oferty weryfikowane b dzie na podstawie o wiadczenia
w sk•adanym formularzu ofertowym o planowanej ilo ci zaanga owania osób
spe•niaj cych kryterium.
d.

Za najkorzystniejsz ofert uznana zostanie oferta zawieraj ca najwi ksz
punktów uzyskan przy ocenie wszystkich kryteriów.

Umowa zostanie zawarta z Wykonawc , który otrzyma• najwi ksz
z•o on ofert .
6.

liczb

! czn

liczb

punktów za

Za najkorzystniejsz ofert uznana zosta!a oferta zawieraj ca najwi ksz liczb punktów:
„Mega Smak” ul. Ba antów 35, 40-668 Katowice

Za! czniki:
- print screen z upublicznienia zapytania ofertowego na stronie internetowej
- z•o one oferty wraz z pozwoleniami

7.

____________________________
Podpis i piecz tka zamawiaj cego
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