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Warszawa, dnia 07.02.2018 r.

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zawiadamia o wynikach zapytania ofertowego na
realizację usługi polegającej na przygotowaniu, dostawie i podaniu cateringu podczas 23
spotkań/seminariów dla 459 osób na terenie Mazowsza, w ramach projektu MCPS „Koordynacja
ekonomii społecznej”.
1. Najkorzystniejsza oferta:
Do realizacji zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy: Spółdzielnia Socjalna „Kto rano
wstaje”, ul. Żytnia 1A, 01-014 Warszawa.
2. Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty oraz ocena punktowa ofert:
1) Spółdzielnia Socjalna „Kto rano wstaje”, ul. Żytnia 1A, 01-014 Warszawa – 100 pkt.
2) Fundacja „Praca dla niewidomych”, Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej dla Niewidomych,
Stanisławowo 9, 09-210 Drobin – 70,73 pkt.
3) Restauracja Amfitrion Adam Lewandowski, ul. Smoleńska 75/8, 03-528 Warszawa – 53,05 pkt.
4) Granatoil Graniszewscy Sp.J., ul. Przemysłowa 1, 07-407 Czerwin, oddział: Zagórze 3, 05-079
Okuniew – oferta nie oceniana – Oferta nie spełnia warunków określonych w IWZ. W oświadczeniu
własnym o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, Wykonawca wskazał że jest powiązany
osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
W związku z tym Zamawiający wyklucza z postępowania firmę Granatoil Graniszewscy Sp.J., zgodnie
z zapisem zawartym w pkt. V IWZ mówiącym o wykluczeniu z postępowania Wykonawców, którzy są
powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo lub nie złożą oświadczenia o istnieniu braku
powiązań z Zamawiającym osobowych lub kapitałowych.
Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu wskazał że wykluczy z postępowania w celu uniknięcia
konfliktu interesów, Wykonawców powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe Zamawiający rozumie wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) 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.
W związku z powyższym Zamawiający wykluczył z postępowania Wykonawcę Granatoil Graniszewscy
Sp.J.
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