Olsztyn, dnia 15.03.2018r

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania znak ZO/Ż/2/2018 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: „Przygotowywanie i
dostarczanie posiłków dla żłobka w ramach projektu pn. Dom Rozwoju Malucha” Postępowanie
prowadzone w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Zamawiający działając na podstawie §XI ust.1 i 2 Zapytania Ofertowego zwanego dalej „ZO” informuje, że w
dniu 15.03.2018r dokonano rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na przygotowywanie i
dostarczanie posiłków dla żłobka w ramach projektu pn. Dom Rozwoju Malucha. Postępowanie znak ZO/Ż/2/2018
prowadzone w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017.
Zamawiający dokonał wyboru, jako oferty najkorzystniejszej: oferty nr 1 złożonej przez Jedzonko Julita Kuleszo, ul.

Warszawska 21, 11-034 Stawiguda.
Wybrana oferta zawiera cenę brutto tj.: 160.080,00 zł. Oferta nr 1 uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 95,00 pkt, a w
związku z tym została uznana przez Zamawiającego na podstawie przyjętych w ZO kryteriów za ofertę
najkorzystniejszą na realizację zamówienia. Oferta w kryterium cena (95%) - uzyskała: 95,00 pkt, w kryterium aspekt
społeczny (5%) - 0,00 pkt Łącznie we wszystkich kryteriach: 95,00 pkt.

Oferty złożone w przedmiotowym
postępowaniu uzyskały
następującą liczbę punktów
zgodnie z poniższą tabelą:Nazwa i
adres wykonawcy

KRYTERIUM I
CENA (waga 95%)
zostanie obliczona wg
następującego wzoru: C =
(Co: Cb) x 95 pkt, gdzie:
C - ilość punktów badanej
oferty w kryterium „Cena”
Co - cena oferty najniższej
spośród zaproponowanych
w ofertach
Cb - cena oferty badanej

KRYTERIUM III
„Aspekt społeczny” kryterium społeczne (waga
5%) - (As) - zostaną przyznane zgodnie z
poniższym opisem:
1) Zamawiający dokona oceny na podstawie
oświadczenia wykonawcy złożonego w pkt 3
Formularza Ofertowego (załącznik nr 1 do ZO)
dotyczącego liczby etatów na których
wykonawca
zatrudni
(osób
nowo
zatrudnionych) przy realizacji przedmiotu
zamówienia w szczególności do wykonania
robót budowlanych na umowę o pracę, osoby
będące
członkami
grup
społecznie
marginalizowanych, (szczegółowy opis grup
zawarty jest w ZO)
2) Zamawiający weźmie pod uwagę zarówno
pracowników
zatrudnionych
w
pełnym
wymiarze czasu pracy (pełen etat), jak też
pracowników zatrudnianych w wymiarze nie
mniejszym niż ½ wymiaru czasu pracy (etaty
częściowe).
Dla
celów
obliczeniowych
Zamawiający dokona zsumowania etatów
częściowych. Maksymalna oceniana ilość
etatów: 2 etaty. W przypadku podania większej
liczby etatów 2 lub więcej oferta otrzyma

Suma
punktów
(Kryterium
I +II+)

maksymalną liczbę punktów.
3) Oferta w kryterium otrzyma zero punktów,

jeżeli wykonawca nie zadeklaruje zatrudnienia
przy realizacji przedmiotu zamówienia w/w
pracowników na podstawie umowy o pracę w
wymiarze równym lub większym niż ½ etatu..
4) Liczba punktów, które można uzyskać w
kryterium „Aspekt Społeczny” (As) zostanie
obliczona wg następującego wzoru:
As = (Ob: Ok) x 5 pkt, gdzie
As -liczba punktów uzyskanych przez ofertę w
kryterium „Aspekt społeczny”
Ob - zadeklarowana w badanej ofercie liczba
etatów
Ok - największa zadeklarowana liczba etatów
Oferta nr 1 złożona dnia 14.03.2018 godz.
9.00 przez Jedzonko Julita Kuleszo, ul.
Warszawska 21, 11-034 Stawiguda
a) oferowana cena brutto: 160 080 zł
b) deklarowana liczba etatów dla osób

będących członkami grup społecznie
marginalizowanych: brak deklaracji
a) Oferta nr 2 złożona dnia 14.03.2018 godz.
10.15 przez PPHiU Szron Abucewicz
Mirosław, ul Kolejowa 4, 11-200
Bartoszyce oferowana cena brutto:
165 600 zł
b) będących członkami grup społecznie
marginalizowanych: brak deklaracji.

160 080,00/160 080,00 x
95 = 95,00 pkt

deklarowana liczba etatów dla osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych:
brak deklaracji - 0,00 pkt

95,00 pkt

160 080,00/165 600,00
x 95 = 91,83 pkt

deklarowana liczba etatów dla osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych:
brak deklaracji - 0,00 pkt

91,83 pkt

Otrzymali:
1. Jedzonko Julita Kuleszo, ul. Warszawska 21, 11-034 Stawiguda, e-mail: julita.kuleszo@gmail.com
2. PPHiU Szron Abucewicz Mirosław, ul Kolejowa 4, 11-200 Bartoszyce, e-mail: waldekabucewicz@wp.pl
3. A/a

