
 
MODYFIKACJA z dnia 8.04.2017 

Rozeznania rynku nr 07/AEiR/RPO WŁ/2017 

dotyczące usługi cateringu podczas realizacji projektu „Nowy zawód nowe szanse” 

realizowanego w ramach poddziałania 10.02.02 Wdrożenie programów typu outplacement 

 

 

Asesor Ewaluacja i Rozwój dokonał modyfikacji zamówienia wydłużając termin składania 

ofert z 9.04.2017 do 12.04.2017 modyfikacji uległy zapisy : 
 

Opis przedmiotu rozeznania rynku 
 

BYŁO: 

 
1. Usługa realizowana będzie na terenie województwa łódzkiego  - Opoczno (szczegółowa informacja 

dotycząca ulicy w miejscowości Opoczno  dostarczania cateringu zostanie określona podczas 

zawierania umowy) 

2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia udostępniany był mu w okresie od 11.04.2017 do 

30.06.2017 r. (włącznie) zgodnie z harmonogramem przedstawianym przez Zamawiającego minimum z 

4-dniowym wyprzedzeniem.  

3. Zamawiający będzie wykorzystywał przedmiot zamówienia w godzinach 8:30-18:00 w dni  

powszednie (piątek) oraz w godzinach 08:30-17:00 w weekendy (sobota i niedziela) 

              Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi cateringowej dla 10 osób+/-1 osoba– (co daje 200  

               osobodni usługi cateringowej)  

JEST 
1. Usługa realizowana będzie na terenie województwa łódzkiego  - Opoczno (szczegółowa informacja 

dotycząca ulicy w miejscowości Opoczno  dostarczania cateringu zostanie określona podczas 

zawierania umowy) 

2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia udostępniany był mu w okresie od 22.04.2017 do 

30.06.2017 r. (włącznie) zgodnie z harmonogramem przedstawianym przez Zamawiającego minimum z 

4-dniowym wyprzedzeniem.  

3. Zamawiający będzie wykorzystywał przedmiot zamówienia w godzinach 8:30-18:00 w dni  

powszednie (piątek) oraz w godzinach 08:30-17:00 w weekendy (sobota i niedziela) 

              Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi cateringowej dla 12 osób( z możliwością zmiany +/-2  

              osoby– (co daje 252 osobodni usługi cateringowej) 

KRYTERIA OCENY: 

 

BYŁO: 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o: 

Ad. A – Cena Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru: 

Liczba punktów = Najniższa cena brutto ze wszystkich złożonych ofert   x 100 x 80%. 

                               Cena brutto badanej oferty  

- za salę na indywidualne spotkania 

Ad.B – Klauzule społeczne- Punkty za ww. kryterium będą obliczane wg następującego wzoru: 

Liczba punktów = Liczba wykazanych osób w badanej ofercie x 100 x 20% 

                               Najwyższa liczba osób w wykazanych ofertach 



 
Punkty za kryterium „Klauzule społeczne” (tj. 20%), zostaną przyznane na podstawie oświadczenia według 

wzoru określonego w załączniku do oferty zawierającego informacje czy i w jaki sposób przy realizacji 

zamówienia będą stosowane klauzule społeczne, tzn. ile osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku 

pracy (tj. osoby bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy; młodociani, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania 

zawodowego; osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) zostanie zaangażowanych przy realizacji zamówienia 

min. na cały czas jego trwania i czym się będą zajmowały przy realizacji zamówienia. Spełnienie klauzuli 

społecznej oznacza zaangażowanie na umowę o pracę min. 1 osoby spełniającej w/w warunki. 

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Liczby punktów otrzymane za kryterium 

cena oraz klauzule społeczne, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty. Łącznie w ramach 

wszystkich ww. kryteriów oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. 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. Jeżeli wybrana oferta przekracza przyjęte w 

budżecie projektu stawki, Zamawiający może przeprowadzić negocjacje cen w tym zakresie. Oferta, która 

uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą 
 

JEST 
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o: 

Ad. A – Cena Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru: 

Liczba punktów = Najniższa cena brutto ze wszystkich złożonych ofert   x 100 %. 

                               Cena brutto badanej oferty  

Obowiązkowo: Wykonawca musi spełnić klauzule społeczne: 
 

Wykonawca ma obowiązek podać w swojej ofercie w jaki sposób przy realizacji zamówienia będą stosowane 

klauzule społeczne tzn. ile osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby bezrobotne w 

rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; młodociani, 

o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego; osoby niepełnosprawne w 

rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych) zostanie zaangażowanych przy realizacji zamówienia min. na cały czas jego trwania i czym 

się będą zajmowały przy realizacji zamówienia. Spełnienie klauzuli społecznej oznacza zaangażowanie na 

umowę o pracę min. 1 osoby spełniającej w/w warunki. 

 

 

 

Pozostałe zapisy rozeznania rynku nie uległy zmianom 

 

 

Warszawa 8.04.2017 

Zatwierdził Sławomir Balcerzak 


