Protokół postępowania o udzielenie zamówienia
na usługę cateringową na potrzeby projektu realizowanego przez Centrum Medyczne „Skałka” w
Bukownie (32-332 Bukowno) ul. Kolejowa 28 ramach Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020

1.

informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:
ogłoszenie zamieszczono w dniu 14.08.2017r. w bazie konkurencyjności pod nr 1049659

2.

wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty
wpłynięcia oferty do zamawiającego
Firma Handlowo- Usługowa BAJA Jacek Krupa, ul. Kalinowa 6/3 , 41-223 Sosnowiec, NIP
6441298411, REGON 273939903
informacja o spełnieniu warunku braku powiązań z wykonawcą (w przypadku beneficjenta,
który nie jest zamawiającym w rozumieniu Pzp, zamówienia nie mogą być udzielane
podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo)

3.

oferent złożył oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym
4.
informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie
warunki były stawiane – dla 1 i 2 grupy

warunek

wykonawca
Firma HandlowoUsługowa BAJA
Jacek Krupa

nie podleganie
wykluczeniu

złożył
oświadczenie

Posiadanie
kompetencji lub
uprawnień do
prowadzenia
określonej
działalności
zawodowej, o ile
wynika to z
odrębnych
przepisów

Posiadają
niezbędną wiedzę
i doświadczenie

zdolności
technicznej lub
zawodowej

spełnia

spełnia

spełnia

5.
informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie
danego kryterium,

dla 1 grupy
Kryterium i waga

Wartość brutto – 50 pkt

Sposób obliczenia
Wykonawca:
Firma Handlowo-

Zawartość
proponowanego
jadłospisu – 20pkt

Pc = (Cn x 50) / Cb

Ilość osób z grup
społecznie
marginalizowanych
zatrudnionych na
potrzeby realizacji
zamówienia – 30pkt
Zs = (Zr / Zn ) x 30

(185000,00x50)/185000,00

(1/1)x30

15+15+15+15+10

Pj = P1+P2+P3+P4+P5

Usługowa BAJA Jacek
Krupa
kryterium 1. - 50, w kryterium 2. - 30, w kryterium 3. - 70, łącznie 150p.
dla gr 2
Kryterium i waga

Wartość brutto – 70 pkt

Sposób obliczenia
Wykonawca:
Firma Handlowo- Usługowa
BAJA Jacek Krupa

Pc = (Cn x 70) / Cb

Ilość osób z grup społecznie
marginalizowanych
zatrudnionych na potrzeby
realizacji zamówienia –
30pkt
Zs = (Zr / Zn ) x 30

(17500,00x70)/17500,00

(1/1)x30

w kryterium 1.- 70, w kryterium 2. - 30, łącznie 100p
6. wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem w wyboru,
Firma Handlowo- Usługowa BAJA Jacek Krupa, ul. Kalinowa 6/3 , 41-223 Sosnowiec - oferent
uzyskał najwyższą liczbę punktów według kryteriów oceny w każdej grupie

Bukowno, 23.08.2017r.

Prezes Zarządu
Centrum Medyczne „SKAŁKA”
Bożena Bogajewska Piętka

