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Dotyczy postępowania nr II/ŻAM/TIE/2016

Łódź dnia 01.07.2016
PROTOKÓŁ Z WYBORU
najkorzystniejszej oferty według zasady konkurencyjności

W dniu 23 czerwca 2016 r. Towarzystwo Inicjatyw Europejskich rozpoczęło procedurę
wyboru wykonawcy na usługi cateringowe w ramach Projektu „Żłobek AKADEMIA
MALUSZKA – szansą dla kobiet w powrocie do pracy!” współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Łódzkiego 2014
– 2020.
 Prośbę o złożenie oferty cenowej zamieszczono na stronie internetowej
zamawiającego:

www.tie.com.pl,

na

Bazie

Konkurencyjności

Funduszy

Europejskich https://bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov oraz wysłano
za pomocą poczty elektronicznej do pięciu podmiotów na następujące adresy
mailowe:






biuro@foodmarket.pl;
biuro@cynamon-catering.pl;
dorotasala@interia.pl;
catering@gastro-marysienka.pl;
jaroslawwisnik@op.pl

ustalając termin udzielenia odpowiedzi na dzień 30 czerwca 2016 r. do godz. 16.00.
 W dniu 24 czerwca 2016 r. Zamawiający zmodyfikował zapisy w Zapytaniu
Ofertowym dot. usług cateringowych, poprzez wprowadzenie nowych tabel (dla
każdej usługi nowa tabela) w miejsce poprzedniej w zał. 1 (formularza ofertowego), o
brzmieniu:
Usługa
1:
Cena
ryczałtowa brutto za
całodzienne
wyżywienie
dla 1 dziecka, w tym:

Ilość (szt.)

Cena
Cena
jednostkowa jednostkowa
netto
brutto

Wartość
brutto
w zł
(z
podatkiem
VAT)
1
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I śniadanie
II śniadanie
obiad
podwieczorek
RAZEM BRUTTO dla usługi 1
Usługa 2:

Ilość (szt.)

Cena
Cena
jednostkowa jednostkowa
netto
brutto

Wartość
brutto
w zł
(z
podatkiem
VAT)

Cena ryczałtowa brutto
za poczęstunek dla 1
uczestniczki szkolenia
RAZEM BRUTTO dla usługi 2
Łączna wartość oferty dla obu usług z podatkiem VAT (suma
wartości brutto z poz. 5-7.)
Zgodnie z w prowadzonymi zmianami, Zamawiający opublikował na swojej stronie
internetowej nowe zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe.
 W dniu 30 czerwca 2016 r. Zamawiający zmodyfikował zapisy w Zapytaniu
Ofertowym dot. usług pielęgniarskich, poprzez wprowadzenie następujących zmian:
Uwaga za realizację umowy i płatności będzie odpowiadał w imieniu
zamawiającego Partner projektu Fundacja: „Projekt Aktywność".
W związku z powyższym dokonano modyfikacji Umowy będącej załącznikiem do
Zapytania ofertowego nr II/ŻAM/TIE/2016. Zgodnie z w prowadzonymi zmianami,
Zamawiający opublikował na swojej stronie internetowej nowe zmodyfikowane
Zapytanie Ofertowe.
 Do oceny ofert powołano Komisję w składzie:
a) Magdalena Obijalska – Przewodnicząca Komisji;
b) Paweł Dembowski – Zastępca Przewodniczącego Komisji;
c) Agata Król – Sekretarz.
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 Posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 1 lipca 2016 r.
 Nazwiska i adresy osób/nazwy i adresy firm od których otrzymano ofertę cenową:
Nazwa oferenta

Termin i sposób
dostarczenia oferty

Kwota dla
Kwota dla
części 1 części 2 stawka za
stawka za
całodzienne poczęstunek
wyżywienie
podczas
dla 1
szkolenia dla
(jednego)
1 (jednej)
dziecka
uczestniczki
brutto [PLN]
szkolenia
brutto [PLN]

„MAXI-FOOD” Usługi Gastronomiczne
Jarosław Wiśnik, 93-552 Łódź, ul.
Przyszkole 42

11,98

11,99
osobiście 30.06.2016
w terminie

 Kryteria oceny:
1. kryteriów wyboru oferty:
a) cena ofertowa brutto – maksymalna liczba punktów do uzyskania: 80
b) spełnienie wymagań w zakresie klauzuli społecznej – maksymalna liczba
punktów do uzyskania: 20
2. W poszczególnych kryteriach punkty będą przyznawane według następującej zasady:
a) w kryterium „cena ofertowa brutto” (łączna dla obu części)
przyznana według następującego wzoru:

punktacja będzie

zaoferowana najniższa cena ofertowa brutto
(w ofertach podlegających ocenie)
cena ofertowa brutto ocenianej oferty

b)

x 80 pkt

w kryterium „spełnienie wymagań w zakresie klauzuli społecznej” punktacja będzie
przyznana według następującego wzoru:

3

Projekt: „ŻŁOBEK AKADEMIA MALUSZKA-SZANSĄ DLA KOBIET W POWROCIE DO PRACY!”
realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w partnerstwie z Fundacją „Projekt: Aktywność”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i
przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

liczba zatrudnionych osób
bezrobotnych/młodocianych/niepełnosprawnych
wg ocenianej oferty
maksymalna zadeklarowana pośród ważnych ofert liczba
zatrudnionych osób
bezrobotnych/młodocianych/niepełnosprawnych wg
ocenianej oferty

x 20 pkt

3. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że oferty
uzyskały tę samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli
te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych, zawierających ceny
nie wyższe niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 Oferta Firmy „MAXI-FOOD” Usługi gastronomiczne Jarosław Wiśnik spełniła
kryteria obligatoryjne i otrzymała następującą liczbę punktów:
Nazwa i adres Oferenta

Kryterium 1

Kryterium 2

Cena brutto

Klauzule
społeczne

„MAXI-FOOD” Usługi
80 pkt.
20 pkt.
Gastronomiczne Jarosław
Wiśnik, 93-552 Łódź, ul.
Przyszkole 42
 Zamawiający postanowił podjąć współpracę z ww. oferentem.

Razem
liczba
punktów
100 pkt.

Protokół sporządziła: Agata Król
 Podpisy członków Komisji:
1. Przewodniczący Komisji……………………………
2. Zastępca przewodniczącego Komisji……………………………………..
3. Sekretarz………………………….
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