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Rychtal, dnia 19 sierpnia 2021 r. 

 

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia 

na realizację zamówienia na dostawę posiłków dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat, uczęszczających do  Żłobka w 

Rychtalu w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy poprzez utworzenie 

pierwszego żłobka publicznego w Gminie Rychtal” (dalej jako: „Zapytanie Ofertowe”) realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VI 

Rynek Pracy, Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki 

nad małymi dziećmi, poddziałanie 6.4.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób 

wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, współfinansowanego przez Unię 

Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 (dalej jako: „Protokół”) 

 

Numer Zapytania Ofertowego: RI.042.6.2020.KK/1 

 

1. Zamawiający: 

Gmina Rychtal 

ul. Rynek 1, 63-630 Rychtal 

NIP: 619-199-42-84 

Regon: 250855179 

e-mail: ug@ugrychtal.pl 

telefon: 62 78 16 923 

 

2. Projekt 

Zapytanie Ofertowe zostało zorganizowane w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pn. 

„Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy poprzez utworzenie pierwszego żłobka publicznego w 

Gminie Rychtal ” (dalej jako: „Projekt”) 

 

3. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia była realizacja usługi przygotowywania i dostarczania posiłków dla dzieci od 1. do 3. 

roku życia dla tworzonego żłobka publicznego w Rychtalu dla którego organem prowadzącym będzie 

Zamawiający. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określał Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, które 

Zamawiający ogłosił poprzez umieszczenie na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra 

właściwego ds. rozwoju regionalnego tj. www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl a także na 

swojej stronie internetowej tj. https://bip.rychtal.pl/  

 

4. Termin składania ofert oznaczono na dzień 16 sierpnia 2021 r. 

 

5. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia: 

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone zostały podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo 

lub kapitałowo (w tym z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 

osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru 

wykonawcy). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru 

wykonawcy, polegające w szczególności na:  
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a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie 

został określony przez instytucję zarządzającą programu operacyjnego,  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli.   

 

6. Pytania złożone w toku postępowania i zmiany w treści zapytania ofertowego 

W toku postępowania nie zostały zadane pytania ze strony wykonawców.  
 
7. Warunki udziału w postępowaniu 

7.1. W postępowaniu mogli wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegali wykluczeniu na podstawie 

Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020 (dalej jako: „Wytyczne”). 

7.2. O udzielenie zamówienia mogli ubiegać się Wykonawcy wpisani do rejestru zakładów podlegających 

urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

7.3. Oferty Wykonawców, nie spełniających warunków podlegały odrzuceniu. 

7.4. Oferty niespełniające wymogów formalnych określonych w Zapytaniu Ofertowym podlegały odrzuceniu.  

 

8. Kryteria oceny ofert: 

Zamawiający miał dokonać oceny i porównania ofert oraz wyboru ofert najkorzystniejszych 

w oparciu o następujące kryteria: 

 

8.1. CENA – cena jednodniowego zestawu wyżywienia dla 1 dziecka w żłobku, spełniającego wymogi określone 

w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia  – waga kryterium: 80% (max 80 pkt); 

 

Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „CENA” otrzyma najtańsza oferta według wzoru: 

 

                                   całkowita wartość brutto oferty najtańszej 

Liczba punktów = ------------------------------------------------------------ *100 

                                   całkowita wartość brutto oferty ocenianej 

 

8.2. KRYTERIUM SPOŁECZNE – przyznawane Wykonawcy, jeśli zatrudnia co najmniej 30% osób należących do 

jednej lub kilku grup społecznie marginalizowanych (rozumianych zgodnie z art. 94 ust. 1 PZP) (max 20 pkt). 

Do powyższych grup należą w szczególności grupy: 

 osób niepełnosprawnych; 

 osób bezrobotnych; 

 osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych; 

 osób z zaburzeniami psychicznymi; 

 osób bezdomnych; 

 osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; 
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 osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, 

bez zatrudnienia; 

 osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji. 

W ramach KRYTERIUM SPOŁECZNEGO dana oferta otrzyma 20 punktów, jeżeli Wykonawca w 

ramach swojej działalności zatrudnia przynajmniej 30% osób z grup społecznie 

marginalizowanych. Proporcję tę oblicza się jako następujący iloraz: 

𝑃𝑚

𝑃𝑤
 

- gdzie: 

Pm - liczba zatrudnionych przez Wykonawcę osób należących do co najmniej jednej z grup 

społecznie marginalizowanych, wskazanych w pkt 10.1.2 

Pw – liczba wszystkich osób zatrudnionych przez Wykonawcę. 

Spełnienie tego kryterium bada się na podstawie oświadczenia dot. kryterium społecznego, 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do Zapytania Ofertowego. 

 

8.3. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku. 

8.4. Oferta na realizację zamówienia może uzyskać maksymalnie 100 pkt.  

 

9. Złożone oferty 

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nie wpłynęły żadne oferty. 
 

10. Informacja o odrzuconych ofertach i przyczynach odrzucenia 

W toku postępowania nie odrzucono żadnych ofert. 
 
11. Wynik postępowania 

Z uwagi na brak wpływu jakichkolwiek ofert w wyniku postepowania nie dokonano wyboru Wykonawcy, a 
Zamawiający na podstawie Rozdziału 6.5 pkt 7) lit. a) Wytycznych udzieli zamówienia z wolnej ręki. 
 
 

 

      Katarzyna Kucharska 

Z-ca Wójta 

                             /podpis elektroniczny/ 
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