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Łódź, dnia 09.10.2017r. 
 

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY WEDŁUG ZASADY ROZPOZNANIA RYNKU W RAMACH ZAPYTANIA 
OFERTOWEGO nr 4/2017 z dnia 28.09.2017 DOTYCZĄCEGO usługi cateringowej dla potrzeb projektu  
pn. „Przywracamy godność człowieka - wsparcie w formie zdeinstytucjonalizowanej dla grupy osób 

niesamodzielnych z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” (nr RPLD. 09.02.02-10-0019/16) 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX, 
Działanie IX.2, Poddziałanie IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT. 

 
Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia była usługa zapewnienia wyżywienia w postaci przygotowania i dostarczenia 
dwudaniowego posiłku/obiadu (przy uwzględnieniu zgłaszanych diet) dla Uczestników projektu pn.: 
,,Przywracamy godność człowieka - wsparcie w formie zdeinstytucjonalizowanej dla grupy osób 
niesamodzielnych z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”, do siedziby CENTRUM MEDYCZNEGO Szpital Świętej 
Rodziny Sp. z o.o. ul. Wigury 19, 90-302 w Łodzi. 
Usługa organizowana będzie w zależności od zidentyfikowanych potrzeb pacjentów (tj. zgodnie z zaleceniami 
dietetyka i czasu ich pobytu w Centrum Medycznym – Szpital Świętej Rodziny) oraz rozliczany po kosztach 
liczby przygotowanych i dostarczonych posiłków).  
Cateringiem objęte są osoby poniżej 60 pkt w skali Barthel.  
Jeden pakiet wyżywienia dla jednego pacjenta w jednym dniu pobytu na oddziale rehabilitacyjnym powinien 
zawierać: dwudaniowy obiad + napój. Posiłki wykonane będą ze świeżych i naturalnych produktów,  
nie używając produktów gotowych. 
 
Termin składania ofert: 

do dnia 06 października 2017 r do godz. 16:00 

 
Kryterium oceny ofert: 
Jako kryterium wyboru oferty przyjęto w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszy bilans punktów 
przyznanych w oparciu o kryteria: 
 

KRYTERIUM WAGA Maksymalna ilość punktów jakie 
może otrzymać oferta za dane 
kryterium 

Cena 80% 80 punktów 

Klauzule społeczne 20% 20 punktów 

Suma 100% 100 punktów 

Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru. 
Lp = C + K 
gdzie: 
Lp – łączna liczba punktów przyznanych ofercie,  
C – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – cena  
K – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – klauzule społeczne 
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
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A. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:  
(cena brutto oferty najtańszej/ cena brutto oferty badanej)x 80 pkt  =  liczba punktów w danym kryterium 
 
B. Punkty za kryterium „Klauzule społeczne” (20% tj.20 pkt), zostaną przyznane na podstawie 
oświadczenia według wzoru nr 3 zawierającego informacje czy i w jaki sposób przy realizacji zamówienia będą 
stosowane klauzule społeczne, tzn. ile osób z niepełnosprawnościami, bezrobotnych lub takich o których 
mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym przy jego realizacji zostanie zaangażowanych min. na cały czas 
jego trwania i czym się będą zajmowały przy realizacji zamówienia. Spełnienie klauzuli społecznej oznacza 
zaangażowanie minimum 1 osoby spełniającej w/w warunki.  
 
(oferta badana/ oferta z największą liczbą osób   
zaangażowanych w ramach klauzul społecznych) x 20 pkt   =   liczba punktów w danym kryterium 
 
Liczby punktów otrzymanych za kryterium cena oraz klauzule społeczne, po zsumowaniu stanowić będą 
końcową ocenę oferty. 
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam 
bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.  
 
Dostarczone Oferty: 
Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 06.10.2017r. do godziny 16:00, złożono następujące oferty: 
 
1). ZDROWA KUCHNIA Zakład Aktywności zawodowej Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych 
      95-073 GROTNIKI Jedlicze A, ul. Jedlinowa 42/44, NIP:726-26-52-324, REGON: 470606715-00050 
 
2). SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA  „ŁÓDZKA SZANSA”  
      93-504 ŁÓDŹ  ul. Cieszkowskiego 2a, NIP:7292703538, REGON: 101597020 
 
Wyboru ofert dokonano z zachowaniem zasady rozpoznania rynku. W tym celu w dniu 28.09.2017r. 
zamieszczono Zapytanie Ofertowe nr 4/2017 na stronie projektu: 
http://swietarodzina.com.pl/przywracamy-godnosc-czlowieka-rpdl-09-02-02-10-001916/ oraz wysłano 
zapytanie do 6 ewentualnych/możliwych wykonawców. 
 
Wybrana Oferta: 
Firma: SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA  „ŁÓDZKA SZANSA”  
            93-504 ŁÓDŹ  ul. Cieszkowskiego 2a, NIP:7292703538, REGON: 101597020 
 
Uzasadnienie wyboru: ww. oferta spełnia wymogi określone w zapytaniu ofertowym oraz otrzymała 
najwyższą liczbę punktów – 81,80 PUNKTÓW. 
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