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NR 14l2021lOWES TŁOK 2 z dnia t7.09.2O2t

r.

1-. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia dotyczył usługi dostarczania posiłków polegającej na przygotowaniu i
dostarczeniu posiłków w formie lunchu/obiadu oraz przygotowania i zapewnienia serwisu
kawowego dla uczestników projektu w 6 zasięgach terytorialnych w województwie kujawsko
pomorskim:
a

powiat brodnicki,

a

Powiat grudziądzki,

a

Miasto Grudziądz,

-

Powiat rypiński,
a

powiat świecki,

a

Powiat wąbrzeski.

Zamówienie udzielane jest w ramach projektu ,,OWES TŁOK2" w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2OT4-2O2O, Oś9 Priorytetowa
Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie
9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w
ramach umowy nr U M_SE.433.1.87 2.201,8.
W dniu 17.09.2O2t r. wywieszono informację o zapytaniu ofertowym na stronie internetowej
www.tlok.p| oraz w bazie konkurencyjności:
https://baza konkurencyinosci.fund uszeeuropeiskie.gov. pll
lnformacja o zapytaniu ofertowym została wysłana do 6 podmiotów.

2.

3.

Termin składania ofert: 17.09.2021,-O1,.I0.2O21,

(

do godz. 9:0O.

Uzyskano 1 ofertę na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy oferty)

Data i godzina

Dane oferenta

6

r.

otrzymanej oferty

Centrum Ekonomii Społecznej

30.09.2021 r., godz.
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cena brutto
Dla powiatu brodnickiego:
Obiad -24,60 zł brutto
Przerwa kawowa - 20,00 zł brutto
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4.

30.09.2O2t

godz.

r.,

08:58

Dla powiatu rypińskiego:
Obiad - 32,40 zł brutto
Przerwa kawowa -24,60 zł brutto

W wyniku analizy oferty Zamawiający podjął decyzję o nie udzieleniu przedmiotowego zamówienia
w części:

a.
b.
c.
d.
e.
f,

Powiat brodnicki

-

Powiat grudziądzki
Miasto Grudziądz

nie wybrano oferty.

-

-

nie wybrano oferty.

nie wybrano oferty.

Powiat rypiński- nie wybrano oferty.
Powiat świecki- nie wybrano oferty.
Powiat wąbrzeski- nie wybrano oferty.

5.

Zamawiający oświadcza,że w postępowaniu NR L4/ZOZL/OWES TŁOK 2 do wykonania części
zamówienia nie został wybrany 1 Wykonawca.

6.

Wyjaśnienie: Ze względu na przekroczenie stawek na poszczególne pozycje, posiadanych w
budzecie przezZamawiającego, umożliwiających pokrycie kwot wskazanych w Ofercie przesłanej
przez Wykonawcę, 7amawiający nie dokonał wyboru żadnej z ofert w następujących powiatach:

brodnickim, grudziądzkim, mieścieGrudziądz, rypińskim, świeckimoraz powiecie wąbrzeskim,

7.

W zwiazku z czvm, mimo iż oferta została złożonaprawidłowo, postepowanie NR 141202]-/OWES
TŁOK 2 z dnia 17. 09.202]_ r. zostaie zakończone brakiem wvboru Wvkonawcv do realizacii

zamówienia. zapvtanie zostanie ponowione.
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