
Jaktor6w, dnia: 17.12.20L9 r.

BADANIE ORAZ OCENA ZLOZONYCH OFERT /
ROZSTRZYGryIECIE POSTEPOWANIA

-l 
pnororor z posrnpowm

Przedmiot zam6wienia: ,rPrzygotowanie i dostarczenie positrk6w do Przedszkola w Zespole

Szkolno - Przedszkolnym w Jaktorowie w 2020 roku, w dniach w kt6rych pracuje przedszkole".

Tryb udzielenia zam6wienia:

Zam6wienie zostanie udzielone w trybie zam6wienia na ustugi spoleczne na podstawie art. 138o

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publiczrych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),

^oun"i 
dalej ,,Ustaw4" o warto6ci szacunkowej przedmiotu zam6wienia, ponizej kwoty okreSlonej

w art. 1389 ust. 1 tj. kwoty 750 000 euro.

Nr
oferty

Data
wplylvu

Nazwa i adres oferenta

WartoS6
brutto oferly
Kryterium

cena

IloSi ztro2onych

referencji w
kryterium

doSwiadczenie
zgodnychz

zapisami
ogloszenia o

zam6wieniu
KRYTERITIM

NIE PODLEGA
UZUPEI.NIANIU

Miejsce
przygotowywania

posilk6w

I

s3
oe
NH
c.i NiHE

980

VENDING
Piotr Chrabalowski

96-313 Jaktor6w -

Kolonia
ul. Skokowskiego 101

637.000 zt

0
(zlo2ono

9 rekomendacji od
instytucji nie

bgdEcych
plac6wk4

oSwiatow4 oraz
jedn4 od plac6wki
oSwiatowej ale na
kwotE mniejsz4

ni?wymagal.
Zamawiajqcy )

96-3 13

Jaktor6w - Kolonia
ul. Skokowskiego 101

2

ieao\
c.l
6i S
r_ bo

-

GK Catering
Grairyna Kamirhska

05-840 Brwin6w
ul. Jesionowa 21

352.000 zl 23
05-840 Brwin6w
ul. Jesionowa 21

3

r-.i

o' !f
oo\
oil
6i S
r- bO

Caracas S.C. Pawel
Feluch, Malgorzata

Lenarcik
00-103 Warszawa

ul. Kr6lewska47ll02

387.100 zt 21

96-321ZabiaWola
J6zefrna

ul. Mazowiecka 1
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Badanie spelnienia warunk6w udzialu w postepowaniu przez Wvkonawc6w

Warunki udzialu w postgpowaniu (zgodnie z ogloszeniem):

O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegad sig Wykonawcy, kt6rzy w zakresie :

1.1. Wiedza i do$wiadczenie - wyktilq, i2 w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu

skladania ofert, a jeheli okres prowadzeni a dzialalnoilci jest kr6tszy - w tym okresie, wykonali 1ub

wykonuj4 co najmniej 2 uslugi odpowiadaj4ce rodzajem przedmiotowi zam6wieniati. polegaiqc4

ni przygotowaniu i dostawie posilk6w (catering) przez okres co najmniej 10 miesigcy o wartoSci

co naimniei 70.000.00 zl brutto kaZda. W przvpadku zam6wieri obecnie wykonywanych (nie

zakoriczon]rch) wartol{6 zrealizowanej czesci zam6wienia przed uptvwem terminu skladania ofert.

nie rnoze bvd mniejsza niz 70.000.00 zl brutto. a czas trwania uslugi nie kr6tsz.v ni2 10 miesigcy.

1.2. Pot.*j"l t..hniczny -wykailq,i2 dysponuj4 minimum I Srodkiem transportu ptzeznaczonym do

ptzewozlL przygotowanych posilk6w zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami o dopuszczeniu

poj azdu do przewozu 2ywnoSci przez P ahstvrowego Inspektora Sanitarnego.

Nr
oferty

Wiedza i doSwiadczenie
(czy Wykonawca wykonal w okesie ostatnich
trzech lat przed uptywem terminu skladania

ofetl, a je2eli okres prowadzenia dzialalno6ci
jest kr6tszy - w tym okresie, wykonali 1ub

wykonujq co najmniej 2 ustugi odpowiadaj4ce
rodzajem przedmiotowi zam6wienia tj
polegaj4c4 na przygotowaniu i dostawie

posilk6w (catering) przez okres co najmniej 10

miesiEcy o wartoici co naimniei 70.000.00 zl
hrutto kaida).

Potencjal technicznY
(czy Wykonawca wykazal, i2 dysponuje minimum 1

Srodkiem transportu przezfiaczonyrn do przewozu

przygotowanych posilk6w zgodnie z obowiTuj4cymi
przepisami o dopuszczeniu pojazdu do

przewoztrywnoici przez Paristwowego Inspektora

Sanitamego)

1 NIE TAK

2 TAK TAK

J TAK TAK

Z 1rwagi na fakt, ze Wykonawca, kt6ry zlotyl ofertg nr 1 - VENDING Piotr Chrabalowski

nie wykazal spelnienia warunk6w udzialu w postgpowaniu tj. nie przedstawil,2e w ci1ga

ostatnith fizechlat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnoSci

jest kr6tszy - w tym okresil, wykonatr lub wykonuje co najmniej 2 ustugi odpowiadaj4ce rodzajem

przedmiototit przez okres co najmniej 10 miesigcy o warto5ci co naimniei 70.000.00 zl brutto

kaida jego oferta zostaNa odrzucona i nie podlegala dalszei ocenie.

OCENA OFERT:

W odniesieniu do Wykonawc6w, kt6rzv spelnili postawione warunki udzialu

w postepowaniu (Oferta nr 2 i 3) Zamawiajqcy dokonal oceny ofert w oparciu o nastgpujqce

kryteria i ich znaczenia;
Cena - max 25 Pkt,

Do5wiadczenie - max.40 Pkt,
Lokalizacja - max 35 Pkt

1. W prz5rpadku @erium ,,Cena" oferta otrzyma zaol<rqglon4 do dw6ch miejsc po

przecinku liczbg punkt6w wynikajqcE z dzialania;

(najniisza oferowana lqczna cena brutto) x 25 pkt
: iloit pkt

lqczna cena brutto badanei ofertY

Maksymalnaliczbapunkt6w jakie moze uzyskad Wykonawca w tym kryterium to 25 pkt.
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2. Zasady oceny kryterium ,,Do5wiadczenie". UWAGA: Zamzwizi4cy premiuje w tym
kryterium tylko i wyl4cznie uslugi przygotowania, dostarczeniz posilk6w (catering)

dla przedszkoli i/lub szk6l podstawowych iltub gimnazj6w. Ocena dokonywana iest
na podstawie informacji o wykonanych/wykonywanych uslugach i dowod6w czy

uslugi te zostaly wykonane lub s4 wykonywane nale2ycie. Do oceny s4 uwzglgdniane

uslugi prawidlowo wykonane lub wykonywane polegaj4ce na przygotowaniu,

dostawie posilk6w (catering) przez okres co najmniej 10 miesigcy i o warto5ci co

zl hrutto kailda i i/lub h iAu
gimnazi6w (w ocenie punkt6w w krvterium ".Do6wiadczenie" nie beda brane pod

uwage uslugi dostarczania posilk6w do innvch tvp6w plac6wek ni2 plac6wki

oSwiatowe).

Bx40pkt
: iloit pkt (do dwdch miejsc po przecinku)

A

Ob.iainienia:

A - iloic zam|wieri spelniajqcych powyisze 'vvymagania w najkorzystnieiszej ofercie w

tym lvyterium
B - iloic zam6wieri spelniajqcych powyisze wymagania w ofercie badanei

Maksymalnaliczbapunkt6w jakie mo2e uzyska6 Wykonawca w tym kryterium to 40 pkt'

3. W prz5rpadku kryterh,tm,,Lokalizacja' oferta otrzyma dodatkowe punkty zawykazatqw
ofJrcie odleglo66 (mierzon4 w km) od miejsca, gdzie przygotowywane bgd4 positrki do

siedzibyZamawiaj4cegozgodniezponilszymizaloheniamt

Lp. OdlegloSd IIoS6 punkt6w

1 od 0,00 km do 25,00 km 35

2 od 25,001 km do 40,00 km 15

a
J powy2ej 40,00 km 0

Maksyinalnaliczbapunkt6w jakie moze uzyskad Wykonawca w tym kryterium to 35 pl1.

UWAGA:
Zumawiaiacv oblicn NAJKROTSZA odleelofli po drosach nublicz.nvch na nodstawie

aplikacii goosle map.

Nr
oferty

IloS6 punkt6w
w kryterium

,rCena"
lmrx.25l

IloSd uzyskanych
punkt6w w
kryterium

,,DoSwiadczenie"
lmzx.40l

IloSd punkt6w w kryterium
,,Lokalizacja"

lmax,35l
SUMA

)
X: (352.000 zl

x25 pkt) I
352.000 zl

x:25,00 pkt

x: (23*40pkt)123

X:40 pkt

Ilo36 kilometr6w od siedziby
Zamawiajqcego do miejsca gdzie
bgd4 przygotowywane posilki:

l4.2knt
X:35 pkt

100,00 pkt

3

X: (352.000 zL

x25 pkt) I
387.100 zL

x:22,73pkt

x: (21*40pkt)123

X = 36,52 pkt

Ilo66 kilometr6w od siedziby
Zamawiajqcego do miejsca gdzie

b gdq przy gotowywane posilki :

10.3 km
1: f,g pkt

94,25pkt
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Maj4c powyzsze La uwadze, na Wykonaweg zam6wienia na usfugg spoleczn4 pn.:

,,Przygoiowanie i dostarczenie posilkriw do Przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym

w Jaktorowiew 2020 roku, w dniach w kt6rych pracuje przedszkole" wybrano firmg:

GK Catering Grairyna Kamifiska
05-840 Brwin6w ul. Jesionowa2l

Firma zlo1yla ofeftE, kt6ra w przeprowadzonej ocenie ofeft niepodlegaj4cych odrzuceniu osi4gnqla

najwy2szy bilans punkt6w tj. 1 00,00 pkt.

o realizacie uslusi spolecznei.

POUCZENIE:

Zuwagina fakt, 2e niniejsze postgpowanie prowadzone bylo w trybie zam6wienia na uslugi spoleczne

o warto$ci szacunkowej poni2ej wyrazonej w z-lotychkwoty 750.000 euro, zgodnie z art. 138o ustawy

zdnia29stycmia2004-r.Prawo zam6wiehpublicznych (tS.Dz.tJ.z201'9r.poz.1843),niestosuje
sig Srodk6w ochrony prawnej przewidzianych zgodnie zww. ustaw4'

,,Procedura udzielania zam6wieri publicznych na uslugi spoleczne w oparciu o art. 138o ustawy Pzp,

t*orronu jestprzez samego zamawiaj1cego. Zamawiajqcy zobowiqzany jest w tym zakresie jedynie

do uwzglgdnienia norm zawartychw art. 138o ,tst.24 znowelizowanej ustawy Pzp, kt6re to przepisy

nie przewiduj4 odestrania do stosowania przepis6w dziall VI ustawy Pzp, tak jak to jest w przypadku

zam6wiefr na usfugi spoleczne i inne szczeg6krc usfugi o wartoSciach prze)<raczajqcych hoty,
o kt6rych mowa w art. 1389 ustawy Pzp. IJwzglgdniaj4c povtyhsze, t:znad nalezy,2e wykonawcy

tczestniczqcemu w takim postgpowaniu nie przysfuguje odwolanie do Krajowej Izby Odwolawczej.

W przypadku postgpowan prowadzonych w oparciu o art. 138o ustawy Pzp zamawiaj4cego nie wi4z4

przepisy ustawy Pzp, z wyj4tkiem regul wskazanych w ust. 2-4 powyhszego artykutru, a co zatym
iOzie zisaanym wydaje sig twierdzerie,2e wykonawca nie ma mo2liwo6ci skorzystania ze 6rodk6w

odwolawczychprzewidzianych w dziale VI ustawy Pzpl"

Opracowal

Specjalista ds. zam6wief publicznych

l-lKamil Cegliriski

ZatwrerdzlN:

DYREKTOR ZESPOLU
SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO

l-l Jacek ZbrzeZny

ZESP6L

w Jahorowie

Jacek Zbrzelny

l stanowisko Urzqdu Zam6wiei Publicznych: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-
przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/uslugi-spoleczne-
i-inne-szczegolne-uslugi widok strony internetowej z dnia 13.12.2019 r'

Strona 4 z 4


