
Załącznik nr 5  
do regulaminu planowania, przygotowania  

i udzielania zamówień publicznych  

Znak sprawy: MCPS-ON/AK/457-52/2021 

 
ZESTAWIENIE PORÓWNANIA I OCENY OFERT  

(protokół dla zapytania ofertowego)  
1. W celu udzielenia zamówienia na zabezpieczenie usługi cateringowej podczas spotkania  

pełnomocników ds. osób z niepełnosprawnościami z województwa mazowieckiego 

2. W dniu 14 października 2021 r. zamieszczono zapytanie ofertowe na stronie internetowej 

www.mcps.com.pl 

3. W terminie składania ofert, tj. do 19 października 2021 r. do godziny 10.00 wpłynęły 3 oferty.  

Lp. Nazwa Oferenta 
Adres  

Oferenta 
Cena oferty 
brutto (zł) 

uwagi 

1 Bracia Pietrzak 
spółka jawna 

Ul. Paderewskiego 17 
05-220 Zielonka 

2.010,00  W złożonej ofercie oraz załączonych do niej dokumentów nie 
wynikało, że Oferent spełnia warunek wskazany w pkt. 6 lit a 
zapytania ofertowego: o zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie 
spółdzielnie socjalne, które funkcjonują na podstawie ustawy z dnia 
27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 2085) lub zakłady aktywności zawodowej powołane na 
podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej 
(Dz. U. poz. 850 oraz z 2020 r. poz. 1921). 

2 Fundacja Emanio 
Arcus 

Ul. Jagiellońska 10 
05-120 Legionowo 

8.000,00  brak  

3 Spółdzielnia 
Socjalna WOLA 

ul. Smocza 3, 01-012 
Warszawa 

1.800,00  W złożonej ofercie wymagany  opis spełnienia warunków 
dotyczących spełnienia wymogów zapewnienia dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami przy realizacji zabezpieczenia 
usługi cateringowej podczas spotkania  pełnomocników ds. osób 
z niepełnosprawnościami z województwa mazowieckiego dotyczył 
lokalu, a nie usługi będącej przedmiotem zamówienia.  

 

4. Do oferentów: Bracia Pietrzak spółka jawna oraz Spółdzielnia Socjalna WOLA zostały wystosowane 

pisma celem złożenia wyjaśnień w zakresie ich ofert, z terminem do 20.10.2021 r. do godz. 10.00.  

5. Do ww. terminu żaden z ww. oferentów nie przekazał stosowych wyjaśnień.   

6. Wybrano ofertę najkorzystniejszą pod względem przyjętych kryteriów spośród ofert spełniających 

wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym, tj. ofertę:   

Fundacja Emanio Arcus, ul. Jagiellońska 10, 05-120 Legionowo 
 

Zestawienie ofert wraz z liczbą uzyskanych punktów w przyjętych kryteriach: 

Lp. Nazwa Wykonawcy 
Adres  

Wykonawcy 

Cena oferty 
brutto (zł) 

Liczba 
punktów w 
kryterium             

nr 1 

Łączna 
liczba 

przyznanych 
punktów 

uwagi 

1 Fundacja Emanio Arcus Ul. Jagiellońska 10 
05-120 Legionowo 

8.000,00 zł  100 100 brak 

7. * Zawarcie umowy i realizacja zamówienia nastąpi na zasadach określonych w opisie przedmiotu 

zamówienia i wzorze umowy. 

8. * Procedurę unieważniono z powodu   …    

9. * Dodatkowe informacje:…    
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