
 
 

 
 

Znak postępowania: WARP-23/Z/2018         Poznań, 19.09.2018 r. 

 

 

Wykonawcy biorący udział   

 w postępowaniu 

 

Dotyczy udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na:  catering na cykl szkoleń dla uczestników 

projektu „Raz, dwa, trzy – Firma i Ty” z podziałem na części: 

Część 1 zamówienia polegająca na dostarczeniu usługi cateringu na cykl szkoleń dla uczestników projektu 
„Raz, dwa, trzy – Firma i Ty”. Liczba dni szkoleniowych: przewidywana ilość 16 dni; 
Część 1 zamówienia realizowana w okresie października 2018 z możliwością zmiany terminu. 

Miejsce cateringu: filia Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. mieszczącej się 
pod adresem Plac Świętego Józefa 5, 62-800 Kaliszu. 
Część 2 zamówienia polegająca na dostarczeniu usługi cateringu na cykl szkoleń dla uczestników projektu 
„Raz, dwa, trzy – Firma i Ty”. Liczba dni szkoleniowych: przewidywana ilość 24 dni; 
Część 2 zamówienia realizowana w okresie październik-listopad 2018 z możliwością zmiany terminu. 
Miejsce cateringu: Szkolenie realizowane będzie w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu (61-823), 

ul. Piekary 19 lub innej lokalizacji na terenie Poznania w promieniu maksymalnie 3 km od siedziby 

spółki WARP Sp. z o.o. ul. Piekary 19 (Poznań).  

 
 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Zamawiający prowadzący zapytanie ofertowe na: catering na cykl szkoleń dla uczestników projektu „Raz, dwa, 

trzy – Firma i Ty” z podziałem na części: 

 

zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dla I części zamówienia złożonej przez Wykonawcę: 

 

„SMAKUŚ” Anna Rzepka 

ul. Łazienna 1 
62-800 Kalisz 

 
Uzasadnienie wyboru: 

Oferta złożona przez ww. Wykonawcę, spełniła wymogi zapytania ofertowego co do treści. Wykonawca spełnił 

warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Oferta została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o kryteria 

oceny ofert określone w zapytaniu ofertowym. 

 
Zbiorcze zestawienie ofert: 
 
W terminie przewidzianym na odpowiedź na zapytanie ofertowe wpłynęły 3 oferty, które spełniały warunki 
udziału w niniejszym postępowaniu. 
 
Punktacja: 
 

L.p. Nazwa firmy 
Łączna ilość 

punktów 

1 BAPA s.c. B.Fromberg, J. Rudzik, ul. Kościuszki 74/9, 61-892 Poznań 34,72 

2 „SPOŁEM” PSS w Kaliszu, ul. Św. Stanisława 2, 62-800 Kalisz 71,43 

3 „SMAKUŚ” Anna Rzepka, ul. Łazienna 1, 62-800 Kalisz 100 

 

 

zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dla II części zamówienia złożonej przez Wykonawcę: 

 

Karina Adamczak-Kasprzak 
ul. Zeylanda 1 

60-808 Poznań 

 



 
 

 
 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta złożona przez ww. Wykonawcę, spełniła wymogi zapytania ofertowego co do treści. Wykonawca spełnił 

warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Oferta została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o kryteria 

oceny ofert określone w zapytaniu ofertowym. 

 
Zbiorcze zestawienie ofert: 
 
W terminie przewidzianym na odpowiedź na zapytanie ofertowe wpłynęło 5 ofert, które spełniały warunki 
udziału w niniejszym postępowaniu. 
 
Punktacja: 
 

L.p. Nazwa firmy 
Łączna ilość 

punktów 

1 GASTROPOL Antoni Urbański, os. Stefana Batorego 11E/48, 60-687 Poznań 74,18 

2 „ESTELLA” Galas, Nowak, Knasiecki Sp. j., ul. Malinowa 6, 62-080 Sady 58,66 

3 SANSZI Sp. z o.o. Sp. k., ul. Wólczańska 4a, 900-720 Łódź 95,57 

4 Karina Adamczak-Kasprzak, ul. Zeylanda 1, 60-808 Poznań 100 

5 BAPA s.c. B.Fromberg, J. Rudzik, ul. Kościuszki 74/9, 61-892 Poznań 90,79 

 


