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Do wszystkich Wykonawców

ZAWIADOMIEME
O WYBORZE NAJKORZYSTNm,JSZEJ OFERTY I

WYKONAWCACH, KTORYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

Na podstawie art, 253 ust. 1 ustawy z dnta 11 września 20l9r. - Prawo zamówień pńlicznych
(Dz.U. z20l9r. poz.2019 ze rcrl.) niniejszym informuję, ze w prowadzonym ptzezDom Pomocy
Społeczrrej w Pucku z siedńbą 84-100 PucĘ ul. Majkowskiego 3 jako Zamańający,
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publiczrrego prowadzonego na podstawie ałl. ż75 pld. t
w nviąku z art. 359 pkt 2 ustawy Pzp na: Prowadzenie kuchni i świadczenie przez Wykonawcę
nQ rzecz Zamawiajqcego lumplelaowych usług ałiqzanych z cąłodziennq obsługq, polegajqcq
ną przygotowywaniu posiłlrow w pomieszczeniach wydzierżawionych przez Zamawiajqcego
i dysĘbucji posiłlaw do stołówki Domu Pomocy Społecmej w Pucląl

1. Wybrano jako najkorzystniejszą Ofeńę nr 2, tj.:
Impel Catering Sp. z o. o.
ul. Slężna 118 53-111Wrocław
Wartość usługi - 5,37 ńbrutto
Cena ofertowa brutto *2 468 020,50 ń 60,00 pkt.
Doświadczęnię kucharza - powyżej 5 lat 20,00 pkt.
Termin płatności - 30 dni 20,00 pkt.

Razem: 100 pkt.

Uzasadnie{rię wyboru:
Oferta w/w Wykona\Mcy została wybrana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w SWZ. Oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu, spełniała warunki udziału
w postępowaniu oraz przedstawia najkotzystniejszy bilans ceny, doświadczeniakucharua
i terminu płatności - ofęrtą uzyskała w punktacji łącznej najv,ryższą ilośó puŃtów
(i00 punktów).
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2. Jędnocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożotlo następujące
oferty:

Oferta nr 3

Food Investment S.A.
ul. Spokojna4 81-549 Gdynia
Wartość usfugi - 6,34 zł brutto
Cenaofertowabrutto -2584857,00zł 57,29pkt.
Doświadczenie kucharza - powyżej 5 1at 20,00 pkt.
Termin płatności - 30 dni 20,00 pkt.

Razem: 97,29 pkt.

Oferta nr 4
Meridiarr's Sp. z o.o.
ul. Naramowicka92 6I-619 Poznń
Wartośó usługi - 6,83 źbrutto
Cenaofertowabrutto -2643 877,50ń 56,01 pkt.
Doświadczenie kucharza - povlyżej 5 lat 20,00 pkt.
Termin płatności - 30 dni 20,00 pkt.

Razem:96,01 pkt.

3. Ponadto Zamańający zawiadarria, żę zostńy odrzucone oferty następujących
' Wykonawców:

Oferta nr 1

GASTRO Irena Dzwonnik-Krystman
ul. Mieszkal 5 l35 97 -300 Piotrków Trybunalski
Cena ofertowa brutto -2 303 004,00 zł
Wartość usfugi - 4,00 zł brutto
Doświadczenie kucharza - powyżej 5 lat
Termin płatności - 30 dni

uzasadnienie faktvczne :

Wykonawca stosownie do art. 224 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych, zostń

wezwany pismem : DPS.DTG-A.33-0I|21 z dńa II.03.202Ir. do złożenia wyjaśnień odnośnie

rużąco niskiej ceny kosztu usługi. Dnia 16.03.202| r. wykonawca ńożył wyjaśnienia, które

vffaz z dowodami zńączonymi do pisma nie uzasadniają rażąco niskiej ceny oferowanej

usługi.

Przy ptzeprowadzeniu czynności sprawdzających Zamavłiający stwierdził, że ńożona przez

Wykonawcę oferta wskazuje naznaczńe zartiżone jej koszty:

1. Brak w kalkulacji wynagrodzenia pracowników kosztów ZUS ponoszonych przez

pracodawcę tj. kwotę brutto 2800,00ńnaleĘ zwiększyć o 17,93Yo co daje miesięcznie



na jednego pracownika 502,04zł,aptzy ttzęch pracownikach i 36 miesiącach świadczenia

usługi daje stratę dla Wykonawcy 54 220,32zł.

2. Nie wskazano, czy fundusz płac dla pracowników zatrudnionych przęz Wykonawcę przy

wykonywaniu zamówienia, będzie obciąony obowiązkowemu odpisowi na ZFŚS lub

natzęcz pracowników będzie wypłacane "świadczenie urlopowe" w kwocie dla pełnego

etatu 1550,26 ń rocznie, co dla 3 pracowników przez 3lata wynosi obciązenie dla

pracodawcy w kwocie 13 952,34 zł.

3. Nie wskazano równiez w kalkulacji wysokości składki na PPK.

4. Nię wskazano kosźów badń lekarskich pracowniczych, które stanowią koszt pracodawcy

-Wykonawcy.

5. Nie ujęto w kalkulacji kosźów usług związanych z dezynfekcją, dezynsekcją i derutyzacją

(DDD) dzięrżańonych pomieszczeń. Z wiedzy Zamawtającego taki kosź to ok. Il0lzłlm-

c, co daje w okresie realizacji rrmowy ok.5400zł.

6. Nie ujęto w kalkulacji zakupu środków czystości, środków gospodarczych i środków

ochrony osobistej dla zatrudnionych pracowników.

7. Nie wyliczono szacuŃowych kosztów nłżycia gazuptzęz kotły gazowo-pafowe.

8. Wykonawca nie wskazał kosźów amoĘzacji lrządzei, przy pomocy których będzie

wykonywał przedmiot zamówienia.

9. Koszt zużycia mediów Wykonawcaptzyjął tylko na poziomie 1/3 kwoty podanej przez

Zanawiającego.

l0. Wykonawca nię uprawdopodobnił twięrdzęń dot. tozszerzenia działalności doĘczących

usług zewnętrznych.

II. Zaniżono kosź wywozu odpadów, gdyż 100,00zł miesięcznie to na terenie miasta Pucka

koszty dla 4 osobowej rodziny. Po sprawdzeniu ptzez Zamawiającego oferta dla

przedsiębiotcow przęz PGK Sp. z o.o. to od 400ń do 500zł miesięcznie. Co ptzy realnym

gospodarowaniu odpadami byłoby ptzezcały okres umowy 10 800,00zł więcej.

Z pov,ryższego uzasadnienia faktycznego wynika, że Wykonawca zarttzył koszt wykonania

usługi w złożonej ptzęz siebie ofercie.

Wykonawca nie wskazuje wszystkich czynników mających wpływ na cenę, a ponadto niektóre

zaniża a tym samym nie potwietdza prawidłowości obliczenia zaoferowanej ceny i ujęcia

wszystkich niezbędnych kosztów.
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Z tych przyczyn odrzucenie oferty ńożonej ptzez Panią Irenę Dzwonnik _ Krystman

prowadzącą działalnośó gospodarczą pod firmą GASTRO ma swoje uzasadnienie formalne

i prawne.

Uzasadnienie prawne:
art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy - Prawo zamówięń publicznych (Dz. U. z 20I9r. poz. 2019
zezm.)

4. Zarlańający informuje, iz umowę w sprawie zamówienia publicznego zamietza zawtzeó
w terminie nie krótszym niZ 5 dni od dnia przesłańa zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, tj. w dniu 29 marca202Ir.

DYREKToR
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(po dpi s Ki er ow nika Zam aw i aj q c e go
lub osoby przez niego upoważnionej)
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