Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
ul. Składowa 2-4, 50-209 Wrocław
Tel./ fax 71 798 69 31
e-mail: sp58wro@wp.pl
Wrocław, dnia 10.07.2017 r.

Nr sprawy: PN/02/2017

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nazwa zadania
Świadczenie usług żywieniowych dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8
we Wrocławiu
wg CPV: 55523100-3 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych
55524000-9 - Usługi dostarczania posiłków do szkół
Ogłoszenie o zamówieniu – 736947-N-2017

Data publikacji: 22.06.2017 r.

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych, zwanej dalej „ustawą” (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zawiadamia, że w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod
nazwą:
Świadczenie usług żywieniowych dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 we
Wrocławiu ogłoszonego dnia 22.06.2017 r. sprawa nr PN/02/2017, jako najkorzystniejszą wybrano
ofertę nr 1 złożoną przez:

DGP CATERING PARTNER Sp. z o. o.
Ul. Najświętszej Marii Panny, lok. 1,
59-220 Legnica
Uzasadnienie: Wykonawca niewykluczony z postępowania złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu.
Wybrana oferta jest najkorzystniejszą w oparciu o kryteria wyboru zawarte w SIWZ, tj.: cena 70%. +
doświadczenie 10% + zatrudnienie 5% + urozmaicenie jadłospisów 15%.
Oferta uzyskała 87,00 punktów wg zał. nr 1
Zał. nr 1. Zgodnie z art. 92 ustawy poniżej przedstawiamy streszczenie oceny i porównania złożonych
ofert:

1. Żaden Wykonawca nie został wykluczony ani odrzucony.
2. Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że umowa może zostać
zawarta dnia 27.07.2017 r.
Otrzymują :
1. Wykonawcy wg rozdzielnika
2. strona internetowa – pismo www.zsp8.pl
3. tablica ogłoszeń w siedzibie
4. a/a

Zatwierdził:
mgr Grażyna Urban - Dyrektor
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TIM” Tomasz Tabaka,
69,80 10,00
ul. Jastrzębia 26,
50-348 Wrocław
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Razem (liczba
punktów)

DGP CATERING
PARTNER Sp. z o. o.
ul. Najświętszej Marii
Panny 14, lok. 1
59-220 Legnica

jadłospisu 15 -p

1

Liczba osób dodatkowo
wyznaczonych do
wydawania posiłków 5
-p
Jakość - urozmaicenie

Nazwa firmy
(adres)

Doświadczenie
zawodowe
(l. punktów) max 10

Nr
oferty

Cena
(l. punktów) max 70

Zał. nr 1. Zgodnie z art. 92 ustawy poniżej przedstawiamy streszczenie oceny i porównania złożonych
ofert:

87,00

0,00 84,80

Uzasadnienie

1. Kryterium: A(x) cena –70%
Zgodnie ze wzorem w SIWZ:
C min
A(x) = --------- x 70%
C bad
gdzie:
A(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium ceny
za wykonanie zamówienia
Cmin – cena najniższej oferty,
Cbad – cena badanej oferty
2. B(x) kryterium:
doświadczenie zawodowe – 10%, gdzie 1% = 1 pkt,
Wykonawca, który wykaże największą ilość usług otrzyma
maksymalnie 10 pkt.
gdzie: każda dodatkowa usługa powyżej 2 to dwa punkty –
max jest przy 7 i więcej usługach można uzyskać 10 pkt.
3. Liczba osób dodatkowo wyznaczonych do wydawania
posiłków (Cx), C: 5%,
gdzie 1 % = 1 pkt.
4. Jakość - urozmaicenie jadłospisu (Dx),
D: 15%, gdzie 1 % = 1 pkt.
Łączna ocena oferty:
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała
najwyższą ilość punktów za sumę wszystkich kryteriów wg
wzoru (tj. najwyższą wartość wskaźnika W):
W(x) = A(x) + B(x) +C(x)+D(x)
gdzie:
W(x) – wskaźnik oceny oferty,
A(x) – (A1+A2) ilość punktów przyznana ofercie „x” za cenę
ofertową,
B(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za doświadczenie
zawodowe,
C(x) - ilość punktów przyznana ofercie „x” za liczbę osób
wyznaczonych do wydawania posiłków,
D(x) - ilość punktów przyznana ofercie „x” za jakość urozmaicenie jadłospisu.

Do adresatów:
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze. zm) Prawo zamówień publicznych, prosimy o przesłanie zwrotnej informacji potwierdzającej otrzymanie niniejszego
pisma oraz potwierdzenia, że pismo otrzymaliście Państwo w sposób czytelny, umożliwiający zapoznanie się z
jego treścią.

