
 

 

Toruń, dnia 2.03.2021 r. 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. 

Dotyczy postępowania o udzielenie zmówienia publicznego nr  WOTUiW-1/02/2021 

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, zgodnie z art. 253 ust 1 

Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych  z dnia 11 września  2019 roku ( Dz. U z 2019 r., poz. 

2019  z późn. zm.),  informuje  o wyniku postępowania na zamówienie publiczne w trybie 

podstawowym bez negocjacji pn.: „CATERING - PRZYGOTOWANIE ORAZ DOSTAWA 

CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA PACJENTÓW WOTUiW w 2021 r.” 

Wybrano ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę:  

Fundacja Pro Omnis 

ul. Jerzego Rupniewskiego 11 

85-796 Bydgoszcz  

Uzasadnienie:  

Wyżej wymieniony Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu 

oraz Jego oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans w odniesieniu do kryteriów oceny ofert 

przyjętych w niniejszym postępowaniu.  Poniżej zestawienie punktacji złożonych ofert. 

 

Nazwa Kryterium/Nazwa wykonawcy 
Impel Catering Sp. z o. o. Fundacja Pro Omnis 

Punktacja 

Cena 60 58,07 

Termin płatności 10 10 

Doświadczenie dietetyka 10 20 

Lokalizacja kuchni 10 10 

Łącznie 90 98.07 

 

  



 

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne 

Mając na względzie treść przepisu art. 253 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający wskazuje, iż w 

przedmiotowym postępowaniu zostały złożone dwie oferty. Ze względu na fakt prowadzenia 

postępowania w trybie podstawowym, o którym mowa w przepisie art. 275 pkt 1, zgodnie z treścią 

przepisu art. 277 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający sporządził SWZ. Zgodnie z art. 242 ust. 1 pkt 1, w 

związku z art. 281 ust. 1 pkt 17 ustawy PZP Zamawiający przewidział kryteria oceny ofert obejmujące 

jakość oraz cenę dostawy usługi społecznej w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków. 

Zgodnie z treścią przepisu art. 247 ust. 1 ustawy PZP zamawiający ustalił wagę, jaką przypisuje 

każdemu z kryteriów wybranych do celów ustalenia oferty najkorzystniejszej, przy czym wagi 

wyrażone zostały za pomocą przedziału z odpowiednią rozpiętością maksymalną (art.  247 ust. 1 

ustawy PZP). 

Zgodnie z treścią przepisu art. 246 ust. 1 ustawy PZP kryterium ceny przypisano wagę stanowiącą 

60% w zakresie łącznej oceny oferty. Pozostałe kryteria, o charakterze jakościowym, obejmowały 

aspekty realizacji zamówienia przewidziane w treści przepisu art. 242 ust 2 pkt 5 oraz pkt 6 ustawy 

PZP. 

Zamawiający uwzględnił kryterium kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób wyznaczonych do 

realizacji zamówienia – dietetyka – przyjmując wagę stanowiącą 20% w zakresie łącznej oceny oferty. 

Zamawiający przewidział kryterium warunków dostawy, w ramach którego został uwzględniony czas 

dostawy, na który bezpośredni wpływ ma lokalizacja kuchni, w której przyrządzane będą posiłki w 

ramach umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia – przyjmując wagę stanowiącą 10% w 

zakresie łącznej oceny oferty. 

Zamawiający, w ramach kryterium warunków dostawy, przewidział również termin zapłaty, który ma 

znaczenie ze względu na sposób finansowania jednostki – przyjmując wagę stanowiącą 10% w 

zakresie łącznej oceny oferty. 

W toku postępowania zostały złożone dwie oferty. W stosunku do żadnej z ofert nie zaistniały 

okoliczności skutkujące odrzuceniem. Oferty zostały złożone w terminie przewidzianym dla składania 

ofert oraz z zachowaniem formy elektronicznej. Oferty zostały przekazane zarówno w formacie 

poddającym dane kompresji, o którym rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych (…) z dnia 30 grudnia 2020 r. i podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, jak również w formie dokumentów podpisanych odrębnie kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, następnie poddanych kompresji. 

Ocena ofert złożonych w postępowaniu skutkowała ustaleniem, iż Wykonawca Impel Catering Sp. z o. 

o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław (dalej: Wykonawca nr 1) złożył najkorzystniejszą ofertę pod 

względem kryterium ceny, proponując 636.012,50 zł i uzyskał w tym zakresie najwyższą ocenę – 

60%. Cena zaproponowana przez Fundację Pro Omnis, ul. J. Rupniewskiego 11, 85-796 Bydgoszcz  



 

 

(dalej: Wykonawca nr 2), w wysokości 657.109,50 zł była mniej korzystna, co skutkowało 

przyznaniem oceny na poziomie 58,07%. 

W zakresie kryteriów jakościowych obejmujących lokalizację kuchni, w której przyrządzane będą 

posiłki w ramach umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia zarówno Wykonawca nr 1 jak i 

Wykonawca nr 2 uzyskali maksymalną ocenę, ponieważ w przypadku każdej z ofert średnia odległość 

od kuchni pomiędzy każdym z trzech miejsc dostarczenia posiłków była mniejsza niż 10 km. Również 

w zakresie terminu zapłaty Wykonawca nr 1 jak i Wykonawca nr 2 uzyskali maksymalną ocenę, 

ponieważ w obu ofertach przewidziano termin zapłaty wynoszący 31 dni. 

Na wybór najkorzystniejszej oferty, złożonej przez Wykonawcę nr 2, miała wpływ ocena kryterium w 

postaci kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – 

dietetyka. Zamawiający przewidział, że miarodajny w tym zakresie jest staż pracy osoby będącej 

dietetykiem – wyrażony w miesiącach – wskazany przez Wykonawcę. W zależności od okresu 

zatrudnienia przewidziano różną punktację, w ramach wagi stanowiącej 20% w zakresie łącznej oceny 

oferty. 

Wykonawca nr 1 zapewnił o wykonywaniu umowy przez dietetyka legitymującego się 

udokumentowanym stażem zawodowym wynoszącym 84 miesiące, co stanowi 7 lat. Wykonawca nr 2 

wskazał na posługiwanie się osobą z doświadczeniem zawodowym obejmującym 125 miesięcy co 

stanowi 10 lat i 5 miesięcy. Ze względu na przyjętą punktację, korzystniej została oceniona oferta 

Wykonawcy nr 2, która otrzymała maksymalną ilość 20 punktów w ramach omawianego kryterium. 

Oferta Wykonawcy nr 2 została oceniona w sposób skutkujący przyznaniem 10 punktów. 

Łączna ocena ofert w ramach wszystkich kryteriów skutkowała przypisaniem ofercie Złożonej przez 

Wykonawcę nr 1 90 punków, natomiast ofercie Wykonawcy nr 2 98,07 punktów, co uzasadnia 

uznanie oferty Fundacji Pro Omnis, ul. J. Rupniewskiego 11, 85-796 Bydgoszcz za najkorzystniejszą. 
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