Protokół wyboru wykonawcy nr ZK/1135898/2018/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 gastronomicznej 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”
z dnia 17.09.2018r.
1. Komisja prowadząca postępowanie:
Przewodniczący: Wioleta Borowa
Członkowie:
Eliza Kupich
Marek Okrągły
2. Przedmiot postępowania
Przedmiotem postępowania jest wybór oferenta/ ów realizującego/ ych usługi w zakresie
realizacji usługi gastronomicznej polegającej na zapewnieniu przerw obiadowych 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 1135898 zamieszczono dnia 07.09.2018r.:
 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 17.09.2018r.
5. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1135898 w terminie nieprzekraczalnym do dnia
17.09.2018r. do godziny 9:00 wpłynęło pięć ofert
l.p

1

Nazwa wykonawcy

Zakład Aktywności
Zawodowej SOWA
w Lipniaku

Dane adresowe
wykonawcy

Termin złożenia

Lipniak 3
16-402 Suwałki

17.09.2018r.
godz.08:59

Cena
Wartość
jednostkowa zamówienia
w zł brutto
w zł brutto
25,00

28 800,00

2

Usługi
Gastronomiczne
BAR „SMAKUŚ”
Dorota Zaborowska

Ul. Waryńskiego 45
16-400 Suwałki

3

ALLES Michał
Urbanowicz

Zdzisław 8
66-110 Babimost

Kompleks
turystyczny „U
Jawora” s.c.
Przedsiębiorstwo
handlowe Jan
Kalinowski

4

5

17.09.2018r.
godz. 8:51
13.09.2018r.
godz. 15:22

12,50

14 400,00

29,70

34 214,40

Gawrych Ruda 40
16-402 Suwałki

17.09.2018r.
godz. 8:40

12,67

14 595,84

Ul. Półwysep 1
16-407 Wiżajny

13.09.2018r.
godz. 10:41

28,00

32 256,00

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

1

Cena usługi* [KC]

80 %

80 pkt

2

Aspekt społeczny
[KS] Oferent
jest
podmiotem
ekonomii społecznej

20 %

20 pkt

1) Zasady oceny kryterium „Cena usługi” (KC)- waga 80% (max 80pkt):
C=

Cmin
Co

* 80 pkt.

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

2) Zasady oceny kryterium „Aspekt społeczny” (KS)- waga 20% (max 20pkt):
Punkty za kryterium nr 2 „Aspekt społeczny” zostaja przyznane jeśli Wykonawca w
formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania) wskazał, iż jest podmiotem ekonomii
społecznej w rozumieniu Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020,
tj: Podmiot ekonomii społecznej (PES):

a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie
z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn.zm.);
b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
 CIS i KIS;
 ZAZ i WTZ, o których 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, z późn.zm.);
c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.
U. z 2016 r. poz. 1817, z późn.zm.), lub spółka non-profit, o której mowa w art. 3
ust. 3 pkt 4 tej ustawy, o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie
więcej niż 50%;
d) spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia
inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dni 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1560, z późn.zm.).
Weryfikacja statusu Wykonawcy następuje na podstawie załączonych do Formularza ofertowego
aktualnych na dzień złożenia oferty dokumentów potwierdzających status podmiotu ekonomii
społecznej Wykonawcy (np. statut/CEIDG/KRS/umowa spółki/inne).
Liczby punktów otrzymane za kryterium ceny oraz aspekt społeczny, po zsumowaniu stanowią
końcową ocenę oferty. Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 100. Punkty są liczone z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, za pomocą wzoru:
S= KC + KS gdzie:
S= sumaryczna ilość punktów badanej oferty,
KC = liczba punktów uzyskanych w kryterium cena
KS = liczba punktów uzyskanych w kryterium klauzule społeczne.
Za ofertę najkorzystniejszą zostaje uznana oferta z największą liczbą punktów.

7. Liczba punktów uzyskanych przez poszczególnych oferentów:
l.p.

Nazwa wykonawcy Dane
adresowe wykonawcy

1.

Zakład Aktywności
Zawodowej SOWA w
Lipniaku

2

Usługi Gastronomiczne
BAR „SMAKUŚ”
Dorota Zaborowska

Kryterium
cena /
punkty

Kryterium
klauzule
społeczne/
punkty

Liczba punktów

40,00

20

60,00

80,00

0

80,00

3

4

5

ALLES Michał
Urbanowicz

33,67

0

33,67

Kompleks turystyczny „U
Jawora” s.c.

78,93

0

78,93

Przedsiębiorstwo
handlowe Jan Kalinowski

35,71

0

35,71

8. Wszyscy oferenci spełnili wymagania Zamawiającego zgodnie z pkt. 8.1 zapytania ofertowego
9. Wszyscy oferenci spełnili wymagania dotyczące braku powiązań z Zamawiającym, zgodnie z
pkt.8.2 zapytania ofertowego
10. Wybrany wykonawca:
Usługi Gastronomiczne BAR „SMAKUŚ”

Ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki

11. Uzasadnienie wyboru oferty:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z pkt. 11 zapytania ofertowego. Komisja
przeprowadzająca postępowanie wybrała ofertę z najwyższą liczbą punktów, stanowiącą
sumę punktów przyznanych za kryterium cena oraz kryterium klauzule społeczne.

Na tym protokół zakończono.

