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Częstochowa, 16.11.2021 

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zapytanie ofertowe 

1/AKTON/FOB/2021 

Przedmiotem zamówienia było wyłonienie wykonawcy do zrealizowania usługi dostarczania 

posiłków (CPV : 55520000-1): 

1. W ramach wydarzeń kulturalnych, w formie przerwy kawowej – 8 spotkań, każde dla 

min. 30 uczestników 

2. W ramach spotkań partnerskich, w formie przerwy kawowej – 24 spotkania, każde dla 

min. 20 uczestników 

3. W ramach spotkań twórczych/tematycznych, w formie przerwy kawowej – 24 

spotkania, każde dla min. 60 uczestników 

4. W ramach warsztatów dodatkowych, w formie przerwy kawowej – 24 spotkania, 

każde dla min. 45 uczestników 

5. W ramach spotkań z zakresu poradnictwa i lokalnego wsparcia dla osób  

z niepełnosprawnością, w formie przerwy kawowej – 24 spotkania, każde dla min. 10 

uczestników 

6. W ramach pikniku integracyjnego, w formie przerwy kawowej oraz grillowej –  

6 pikników, każdy dla min. 50 uczestników 

w okresie od 15 listopada 2021 r. do 30 czerwca 2023 r. 

W terminie: 05-15.11.2021 r. wpłynęła: 

• 1 oferta 

L.p. Nazwa oferenta 
Data wpływu 

ofert 
Forma 

Oferta 

cenowa 

1. Milagros Marta Goldsztajn 15.11.2021 e-mail 64 200,00 zł 
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1. Kryteria oceny ofert 

Została przeprowadzona ocena dwuetapowa: formalna i ocena oferty cenowej złożonych 

ofert: 

1. Na ocenę formalną składały się następujące elementy: 

a. Oferta została złożona na wzorze dokumentu załączonego do oferty  

(zał. nr 1), 

b. Oferta została złożona w terminie 

c. Oferent nie posiada powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym 

Wszystkie złożone oferty zostały ocenione na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. Została 

sporządzona lista osób, które zostały zakwalifikowane do dalszej części weryfikacji. 

2. Ocena oferty cenowej 

Weryfikacja polegała na sprawdzeniu czy wartość poszczególnych ofert nie przekracza 

kwoty środków (ceny jednostkowej usługi dostarczania posiłków) przeznaczonych na cel 

sformułowany w zapytaniu (przy czym Zamawiający zastrzegł sobie prawo do negocjacji 

ceny w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę budżetową).  

Kryteria oceny i waga punktowa oferty: 

1. Waga punktowa oferty cenowej: 100% = 100 pkt. 

Oferenci, którzy zaproponowali cenę najniższą otrzymali największą liczbę punktów.  

W toku oceny oferty Zamawiający mógł żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści 

złożonej oferty. Maksymalna, łączna ilość punktów jaką mógł uzyskać Oferent = 100 pkt. 

Na zakończenie procesu rekrutacji powstała lista rankingowa z 1 wykonawcą usługi. 
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2. Wyniki 

Oferent spełnił kryteria oceny formalnej i zakwalifikowali się do następnego etapu: oceny 

cenowej. 

 

Do realizacji zadania została wybrana oferta Milagros Marta Goldsztajn. 

Oferenci zostali poinformowani o wynikach naboru e-mailem. 

 

 

 

L.p. Nazwa oferenta 
Data wpływu 

ofert 

Oferta 

cenowa 

Oferta 

cenowa 

1. Milagros Marta Goldsztajn 
15.11.2021 64 200,00 

zł 100 pkt 
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Załączniki: 

1. Treść zapytania ofertowego 

2. Oferta firmy Milagros Marta Goldsztajn 

3. Oświadczenie o braku powiązań Paweł Bilski 

4. Zestawienie e-maili informujących o wynikach 

5. Ogłoszenie na Bazie Konkurencyjności  

6. Ogłoszenie na stronie www Fundacji Oczami Brata 

7. Ogłoszenie wyników na Bazie Konkurencyjności  

 


