Protokół wyboru wykonawcy nr ZK/1106517/2018/PCWES
zgodnie z zasadą konkurencyjności zawartą w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020
w zakresie realizacji usługi wynajmu sal na potrzeby szkoleń oraz realizacji usługi gastronomicznej
polegającej na zapewnieniu przerw kawowych dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach
projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”
z dnia 07.05.2018r.
1. Komisja prowadząca postępowanie:
Przewodniczący: Wioleta Borowa
Członkowie:
Marcin Gnoza
Marek Okrągły
2. Przedmiot postępowania
Przedmiotem postępowania jest wybór oferenta/ ów realizującego/ ych usługi w zakresie
wynajmu sal na potrzeby szkoleń oraz realizacji usługi gastronomicznej polegającej na
zapewnieniu przerw kawowych dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu
„Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Poprawa spójności społecznej.
Działanie 7.3 – Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym
województwa podlaskiego”
3. Zapytanie ofertowe nr 1106517 zamieszczono dnia 23.04.2018r.:
 w bazie konkurencyjności,
 na stronie PNTPW www.park.suwalki.pl
 na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego (ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki)
4. Termin składania ofert wyznaczono do dnia 07.05.2018r.
5. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1106517 w terminie nieprzekraczalnym do dnia
07.05.2018r. do godziny 10:00 wpłynęła jedna oferta odpowiadająca części IX zapytania.
Nazwa wykonawcy
cz.I
cz.II
cz.III
cz.IV
cz.V
cz.VI
cz.VII

BRAK OFERTY
BRAK OFERTY
BRAK OFERTY
BRAK OFERTY
BRAK OFERTY
BRAK OFERTY
BRAK OFERTY

Dane adresowe
wykonawcy
--------

Termin złożenia
--------

Cena usługi
brutto
--------

cz.VIII
cz.IX

BRAK OFERTY
Usługi Gastronomiczne
BAR „SMAKUŚ”

--

--

--

Ul. Waryńskiego 45
16-400 Suwałki

06.05.2018r.
Godz. 21:21

15,00zł

6. Kryteria wyboru oferty zastosowane przez Zamawiającego, zgodnie z treścią zapytania
ofertowego

Lp. Nazwa kryterium

Znaczenie
procentowe
kryterium

Maksymalna liczba punktów,
jakie może otrzymać oferta za
dane kryterium

A.

Cena usługi* [KC]

70 %

70 pkt

B.
C.

Doświadczenie [KD]
Klauzule społeczne: [KS]

20%
10 %

20 pkt
10 pkt

A. Zasady oceny kryterium „Cena usługi” (KC)- waga 70% (max 70pkt):
C=

Cmin
Co

* 70 pkt.

gdzie:
C
– wartość punktowa ocenianego kryterium (1pkt= 1%)
Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Co
– cena brutto ocenianej oferty

B. Zasady oceny kryterium „Doświadczenie” (KD)- waga 20% (max 20pkt):
W przypadku tego kryterium oceniane zostaje doświadczenie w organizowaniu usług
gastronomicznych spełniających wymagania określane w pkt. zapytania ofertowego w ciągu
ostatniego roku działalności Wykonawcy
Kryteria przyznania punktów:
 Od 1 do 3 organizowanych usług cateringowych – 5 pkt.
 Od 4 do 6 organizowanych usług cateringowych – 10 pkt.
 Powyżej 7 organizowanych usług cateringowych – 20 pkt.
(1pkt= 1%)
C. Zasady oceny kryterium „Klauzule społeczne” (KS)- waga 10% (max 10pkt):
 Oferta, która spełnia kryterium „Klauzule społeczne” 10 pkt
 Oferta, która nie spełnia kryterium „Klauzule społeczne” 0pkt.
Klauzula społeczna, o której mowa w art. 29.ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. , poz. 1579 ze zm.)

Punkty za kryterium „Klauzule społeczne” (tj. 10%) zostają przyznane na podstawie
Oświadczenia o spełnianiu klauzuli społecznej stanowiącego Załącznik nr 4 do zapytania
ofertowego, zawierającego informacje czy i w jaki sposób przy realizacji zamówienia będą
stosowane klauzule społeczne, tzn. czy przy realizacji zamówienia zostanie zatrudniona 1
osoba niepełnosprawna, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz.
2046 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 777 i 935) lub osoba znajdującą się w trudnej sytuacji na rynku
pracy, tj. osoba bezrobotna lub młodociana w celu przygotowania zawodowego, w których
mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub inne, o których
mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, na co najmniej 1/3 etatu
Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 100. Punkty liczone są z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku, za pomocą wzoru:
S= KC + KD + KS gdzie:
S= sumaryczna ilość punktów badanej oferty,
KC = liczba punktów uzyskanych w kryterium cena
KD = liczba punktów uzyskanych w kryterium doświadczenie
KS = liczba punktów uzyskanych w kryterium klauzule społeczne.
Oferta z największą liczbę punktów zostaje uznana przez Zamawiającego za ofertę
najkorzystniejszą.
7. Liczba punktów uzyskanych przez oferenta:
l.p.

Nazwa wykonawcy Dane
adresowe wykonawcy

1.

Usługi Gastronomiczne
BAR „SMAKUŚ”
Ul. Waryńskiego 45
16-400 Suwałki

Kryterium
cena
punkty

Kryterium
doświadczenie
punkty

Kryterium
klauzule
społeczne
punkty

Liczba
punktów

70 pkt

5 pkt.

0 pkt.

75 pkt

8. Oferent Usługi Gastronomiczne BAR „SMAKUŚ” spełnił wymagania dotyczące braku powiązań
z Zamawiającym, zgodnie z pkt.8.2 zapytania ofertowego
9. Oferent Usługi Gastronomiczne BAR „SMAKUŚ” spełnił wymagania Zamawiającego zgodnie z
pkt. 8.1 zapytania ofertowego
10. Wybrany wykonawca:
Cz.I

BRAK OFERTY

cz.II

BRAK OFERTY

cz.III

BRAK OFERTY

cz.IV

BRAK OFERTY

cz.V

BRAK OFERTY

cz.VI

BRAK OFERTY

cz.VII

BRAK OFERTY

cz.VIII BRAK OFERTY
cz.IX

Usługi Gastronomiczne BAR
„SMAKUŚ”

Ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki

11. Uzasadnienie wyboru oferty:
Wybór najkorzystniejszej oferty w cz. IX zamówienia, dokonano zgodnie z pkt. 11 zapytania
ofertowego. Komisja przeprowadzająca postępowanie wybrała ofertę z najwyższą liczbą
punktów, stanowiącą sumę punktów przyznanych za kryterium cena, kryterium
doświadczenie oraz kryterium klauzule społeczne.
Postępowanie w pozostałych częściach, tj. w częściach I- VIII unieważniono.

Na tym protokół zakończono.

