Protokół z postępowania o
udzielenie zamówienia nr
1/2016
Dotyczy: wyłonienia wykonawcy usługi cateringowej dla uczestników projektu
„Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług
opiekuńczych dla osób zależnych”, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Skład komisji oceniającej oferty:
- Zofia Komorowska
- Ewa Stokłuska
I.

Zapytanie ofertowe dot. ww. zamówienia zostało publikowane na stronie
internetowej Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” pod
adresem http://stocznia.org.pl/2016/10/05/szukamy-smacznego-cateringu/.

II.

Oferty, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w dniu 10.10.2016:
 Fundacja Ergo Sum/Klubokawiarnia „Życie jest fajne”,
 KFTN Gastro,
 Restauracja „Amfitrion”, Adam Lewandowski,
 Spółdzielnia Socjalna „Kto rano wstaje”,
 Twister Sp. z o.o.
Wszystkie oferty spełniały kryterium braku powiązania osobowo lub
kapitałowo z zamawiającym.

III.

Kryteria oceny ofert:
a) Kryterium
dostępu:
realizacja
zamówienia
przedstawionych
kwot brutto - ocena „spełnia/nie spełnia”,

z

uwzględnieniem

b) Kryteria punktujące:
 zróżnicowanie przykładowego menu - 50% punktacji (max. 5 pkt),
 doświadczenie w świadczeniu usług cateringowych - 30% punktacji (max. 3
pkt),
 aspekt społeczny: zaangażowanie bezpośrednio do realizacji przedmiotu
zamówienia min. jednej osoby, zatrudnionej na podstawie umowy o pracę,
w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz.U.2014.1502 z późn. zm.) lub posiadanie cech przedsiębiorstwa
społecznego (posiadanie statusu m.in. spółdzielni socjalnej, Zakładu
Aktywizacji Zawodowej, spółki pożytku publicznego, non-profit lub tych
należących do organizacji pozarządowych, spółdzielni pracy, organizacji
pozarządowej prowadzącej działalność gospodarczą) - 20% punktacji (max.
2 pkt).
IV. Wyniki oceny ofert
Kryterium//
Nazwa Oferenta
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Spółdzielnia Socjalna
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SUMA
PUNKTÓW:

W efekcie oceny przedstawionych ofert, dokonano wyboru oferty Spółdzielni Socjalnej
„Kto rano wstaje”, która spełniała kryteria dostępu oraz uzyskała najwyższą łączną
ocenę punktową przedstawionej propozycji menu, doświadczenia w świadczeniu
podobnych usług oraz realizacji aspektów społecznych.
Warszawa, 10.10.2016 roku

