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Bielsko Biała, 23 marca 2019r. 
 

Nr sprawy: 3/EFS/2019/11.01.03 

 
 

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
nr 3/EFS/2019/11.01.03 z dn. 01.03.2019r. 

 
 
1. W celu realizacji zamówienia na: 
 
Świadczenie usługi wyżywienia (przygotowanie wyżywienia i jego dostawa) na potrzeby funkcjonowania 
nowoutworzonych miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-4 lat w projekcie „Otwieramy okno na świat” 
współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działanie 11.1 Ograniczenie 
przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji 
elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poddziałanie 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej 
jakości edukacji przedszkolnej 
 
 
Kody CPV  55321000-6 Usługi przygotowania posiłków 
  55524000-9 Usługi dostarczania posiłków do szkół 
  55523100-3 Usługi w zakresie posiłków szkolnych 
 
przeprowadzono zapytanie ofertowe. 
 
 
2. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami zostało przesłane do 3 potencjalnych Oferentów drogą elektroniczną 
oraz  upublicznione w dniu 01.03.2019r. za pomocą strony internetowej Beneficjenta Projektu 
http://www.figlarz.eu/ w trybie postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, wydane przez Ministerstwo Rozwoju z dn. 
19.07.2017r. (dalej: Wytyczne) - zamówienie przeprowadzone w oparciu o zasadę uczciwej konkurencji  o 
wartości nie przekraczającej 50 tys. zł netto. Wnioskodawca nie należy do sektora finansów publicznych, który 
nie ma obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2010r. nr 
1131, poz. 759 z późn. zm.) 
 

 

3. W terminie do dnia 22.03.2019r. do godz. 10:00 do Beneficjenta wpłynęły 3 Oferty: 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.figlarz.eu/
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4. Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców: 
 

 
Czy wszystkie oferty zostały złożone przez 
podmioty niepowiązane osobowo i kapitałowo? 

Oferta 1: podmiot niepowiązany osobowo i 
kapitałowo, 
Oferta 2: podmiot niepowiązany osobowo i 
kapitałowo, 

Lp. Dane Oferenta 
Cena usługi 

[PLN] 

Data 
otrzymania 
Formularzy 

Ofert 

Uwagi 

 
 

1. 

 
 
 
 
 
 
Oferta 1: 
 
PAPUGA HOTEL S.C. 
43-382 Bielsko Biała 
ul. Zapora 3 
NIP 547-183-72-08 

Wartość oferty 
netto: 

52 291,66 
  

Wartość oferty 
brutto: 

56 475,00  

11.03.2019r. 

 
Oferta sporządzona na 
wzorze formularza oferty, 
została prawidłowo 
podpisana, zawierała 
wszystkie informacje i 
oświadczenia. Oferta nie 
spełniła wymogu 
formalnego – brak 
załącznika – 
Pozwolenie/zaświadczenie/ 
Zezwolenie/decyzja Stacji 
Sanitarno-
Epidemiologicznej lub 
oświadczenia w tym 
zakresie. 
 

 
 
 

2. 

 
 
Oferta 2: 
 
Dwór Świętoszówka Grill 
& Restaurant 
FRYBUD Sp. z o.o. 
43-386 Świętoszówka 
ul. Bielska 7 
NIP 937-238-85-07 
 

Wartość oferty 
netto: 

29 631,94 
 

Wartość oferty 
brutto: 

32 002,50  

15.03.2019r. 

 
Oferta spełniła wymogi 
formalne, sporządzona na 
wzorze formularza oferty, 
została prawidłowo 
podpisana, zawierała 
wszystkie informacje, 
oświadczenia i uzupełnione 
wszystkie załączniki. 
 
 

3. 

 
Oferta 3: 
 
NASTROJE S.C. 
Edyta Jurczyk, Renata 
Jurczyk 
43-300 Bielsko Biała 
ul. Cechowa 6-8 
NIP 547-205-88-77 
 

Wartość oferty 
netto: 

33 118,05 
 

Wartość oferty 
brutto: 

35 767,50 
 

20.03.2019r. 

 
Oferta spełniła wymogi 
formalne, sporządzona na 
wzorze formularza oferty, 
została prawidłowo 
podpisana, zawierała 
wszystkie informacje, 
oświadczenia i uzupełnione 
wszystkie załączniki. 
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Oferta 3: podmiot niepowiązany osobowo i 
kapitałowo. 

 
Czy w zapytaniu ofertowym zostały postawione 
dodatkowe warunki – jeśli tak, proszę wskazać, 
jakie? 

 
Nie. 
 

 
Czy wszystkie wskazane warunki udziału w 
postępowaniu zostały spełnione przez 
oferentów? 

 
Tak. 

 
5. Zamawiający dokonał oceny oferty pod kątem formalnym, zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego. Wynik 

oceny ofert: 

Wszystkie oferty spełniają wymogi formalne - zostały złożone w terminie, prawidłowo wypełnione i podpisane 
oraz zawierały wymagane oświadczenia i uzupełnione wszystkie załączniki. 
 
6. Zamawiający dokonał oceny oferty pod kątem wymienionych w Zapytaniu ofertowym kryteriów oceny ofert.  
 
Sposób przyznawania punktacji:  

 
 
Ocena Kryteriów: 
 

 - Kryterium 1: cena – 70 pkt 
 
 
Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę (łączną cenę oferty brutto), otrzyma 70 pkt.  Pozostali Wykonawcy 
odpowiednio mniej w oparciu o wzór: 

    
 
        Cena oferty najniższej 
Liczba punktów =    ---------------------------------  x  70 
        Cena oferty badanej  
 

 
Zgodnie z powyższym wzorem Zamawiający przyznał następującą punktację:  
 
Oferta 1: W związku z niespełnieniem kryterium formalnego (brak obligatoryjnego załącznika - aktualnego 
pozwolenia/zaświadczenia/zezwolenia/decyzji Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej stwierdzającego spełnienie 
wymagań higieniczno-zdrowotnych do żywienia zbiorowego oraz możliwości prowadzenia cateringu) w 
procesie oceny oferta została pozostawiona bez rozpatrzenia. 
 
Oferta 2: otrzymała 70,00 pkt za spełnienie Kryterium 1, 
 
Oferta 3: otrzymała 62,63 pkt za spełnienie Kryterium 1. 
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 - Kryterium 2: klauzula społeczna – 30 pkt 
 

Zamawiający zalecał, aby wśród osób bezpośrednio wykonujących zamówienie zatrudniona była co najmniej 1 
osoba bezrobotna na podstawie skierowania z Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z ustawą z dn. 20.04.2004r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego 
bezrobotnego do pracodawcy wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy, 
określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
za co przyznane miało zostać 30 punktów Oferentowi, który spełni kryterium klauzuli społecznej.  

 
Zgodnie z powyższym Zamawiający przyznał następującą punktację:  
 
Oferta 1: W związku z niespełnieniem kryterium formalnego (brak obligatoryjnego załącznika - aktualnego 
pozwolenia/zaświadczenia/zezwolenia/decyzji Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej stwierdzającego spełnienie 
wymagań higieniczno-zdrowotnych do żywienia zbiorowego oraz możliwości prowadzenia cateringu) w 
procesie oceny oferta została pozostawiona bez rozpatrzenia. 
 
Oferta 2: otrzymała 0,00 pkt za spełnienie Kryterium 2 – brak złożenia oświadczenia na Formularzu oferty w 
pkt. 5). 
 
Oferta 3: otrzymała 0,00 pkt za spełnienie Kryterium 2 – brak złożenia oświadczenia na Formularzu oferty w 
pkt. 5). 
 
Podsumowanie: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

W wyniku oceny Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert złożonej dla przedmiotowego 
zamówienia: 

 

Oferta 2 – Dwór Świętoszówka Grill & Restaurant FRYBUD Sp. z o.o. – cena ofertowa brutto 32 002,50 zł (70 
pkt / 70%). 

 

 

Lp. Numer Oferty Kryterium 1 Kryterium 2 
Wynik oceny 

ofert 

 
1. 

Oferta 1:  ----------- ----------- ----------- 

 
2. 

Oferta 2:  70,00 pkt 0,00 70,00% 

3. Oferta 3: 62,63 pkt 0,00 62,63% 
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7. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: 

Oferta nr 2 spełniała wymogi formalne i uzyskała punktację przedstawioną w tabeli powyżej w procesie oceny 
przy założonych kryteriach. Wydatki projektu zawarte w zapytaniu ofertowym nr 3/EFS/2019/11.01.03 zostaną 
poniesione w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny zgodnie z obowiązującymi Zamawiającego przepisami. 

 

8.  Szacunkowa wartość zamówienia wynosiła 32 002,50 zł brutto, 29 631,94 zł netto na podstawie rozeznania 
rynku. 

 
 

Oświadczenia: 
 

1. Oświadczam, że dołożono wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak 

bezstronności i obiektywności przy wyłanianiu przez Wnioskodawcę/Beneficjenta wykonawcy do realizacji 

usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach projektu objętego zapisami przedmiotowego Zapytania ofer-

towego. 

 
2. Jako Wnioskodawca/Beneficjent oświadczam, że na dzień udzielenia zamówienia w ramach Projektu: 

 

  a)  z  podmiotami, które złożyły niepodlegające odrzuceniu oferty (oferenci), 
  b)  z podmiotami, którym zostały udzielone zamówienia w ramach Projektu (wykonawcy), 

nie istniały powiązania osobowe lub kapitałowe. 
 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Wnioskodawcą/Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Wnioskodawcy/Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Wnioskodawcy/Beneficjenta czynności 
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w 
szczególności na: 
 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
 
 
 
 
 
 Dorota Konieczna Goworowska 
 Łukasz Konieczny 
 Marek Konieczny 
 Właściciele 


