
 

 

 

 

 

Poznań, 16 grudnia 2015r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE WARP-50/Z/2015 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:  

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Spółka z o.o. 

ul. Piekary 19, 61-823 Poznań  

NIP 7781411344, REGON 634512019, KRS 0000174198 

tel. 61 656 35 00, faks 61 656 35 66 

 

Zamówienie finansowane ze środków unijnych w ramach projektu: 

- „Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach 

inicjatywy JEREMIE w Wielkopolsce” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I „Konkurencyjność przedsiębiorstw”, Działanie 1.3 

„Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości Wielkopolskiego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013”;  

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

1. Przedmiotem zamówienia Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. jest 

sukcesywna dostawa pączków do siedziby Zamawiającego oraz na evanty na terenie 

Poznania i Wielkopolski.  

2. Pączki dla potrzeb Zamawiającego będą dostarczane codziennie w  godz. 08:30-09:00 w ilości 

6-20 sztuk (ilość do uzgodnienia z Zamawiającym) do siedziby Zamawiającego ul. Piekary 19, 

61-823 Poznań po uprzednim złożeniu zamówienia przez wskazanego przez WARP Sp. z o.o. w 

umowie pracownika na podany przez Wykonawcę adres poczty elektronicznej. 

3. Szacowana ilość w stosunku rocznym - 5 tyś. sztuk pączków. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia na evanty w 2016 r. większej ilości 

pączków (szacowana ilość 100 szt.) na podstawie wcześniej złożonego zamówienia przez 

uprawnionego pracownika wskazanego w umowie. 

5. Zamówione pączki muszą być świeże o gramaturze około 50g. 

6. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wniesienie pączków do pomieszczeń wskazanych przez 

pracownika Zamawiającego w jego siedzibie (parter oraz piętro IX) w ilościach uzgodnionych z 

Zamawiającym. 

7. Zamawiane pączki winny być dostarczane w nienaruszonych opakowaniach na koszt 

Wykonawcy. 

8. W przypadku dostarczenia artykułów niezgodnych z warunkami zamówienia (co do braków 

ilościowych, jakości) Zamawiający zastrzega sobie prawo nieodebrania pączków lub w 

przypadku braku, wezwania do natychmiastowego uzupełnienia. Wykonawca zobowiązuje się do 

wymiany wadliwego artykułu na nowy, wolny od wad i uzupełnić braki ilościowe w dostawie. 

9. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo dostarczyć do dostawy dokument WZ, który jest 

podstawą do wystawienia na koniec miesiąca kalendarzowego częściowej faktury VAT. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia wyłonionemu Wykonawcy w niniejszym 

postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości 

zamówienia. 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do 

wykonywania określonej działalności lub czynności oraz niezbędne doświadczenie i potencjał 

osobowy zdolny do wykonania zamówienia. 



 

 

 

 

 

 

IV. PRZYGOTOWANIE OFERTY: 

1. Ofertę należy sporządzić na złączonym formularzu ofertowym - Załącznik nr 1. 

2. Oferta winna zawierać nazwę i adres wykonawcy, być podpisana (czytelnie lub z pieczątką 

imienną) przez osoby upoważnione. 

3. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania w tym podatek 

VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. 

4. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający posiadanie uprawnienia do 

wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień: 

- aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis  właściwego 

rejestru gospodarczego. 

Wyżej wymieniony załącznik musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej  

z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do podpisania oferty, z dopiskiem  

„ za zgodność z oryginałem”. (chyba że wydruk z systemu komputerowego nie wymaga 

podpisu). 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. 

6. Nie spełnienie warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

 

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 

1. Ofertę należy przesłać za pośrednictwem:  

a. kuriera lub pocztą w zamkniętych kopertach z dopiskiem „WARP-50/Z/2015 

Zapytanie ofertowe” na adres Spółki: 

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 

ul. Piekary 19  

61-823 Poznań; 

b. złożyć osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętych kopertach z dopiskiem  

„WARP-50/Z/2015 Zapytanie ofertowe” 

2. Oferty należy składać w terminie do 23.12.2015 r. do godziny 10:00.  

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień. 

7. Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcą w sprawie niniejszego zapytania jest:  

p. Andrzej Janowski, tel.: 61 656 35 00 wew. 155, e-mail: andrzej.janowski@warp.org.pl 

VI. KRYTERIUM WYBORU OFERTY: 

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium: 

 100% cena (cena za szt.)  

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. 

 

VIII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

Termin wykonania zamówienia: od 04.01.2016 r. do 31.12.2017 r. 
 

IX. PŁATNOŚCI: 

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur częściowych (na koniec każdego miesiąca 

kalendarzowego), wystawionych przez Wykonawcę, na wskazany przez niego rachunek 

bankowy. 

mailto:andrzej.janowski@warp.org.pl


 

 

 

 

 

2. Płatność za wykonanie zamówienia – przelewem na konto Wykonawcy w terminie 21 dni od 

dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

 

 

X.   ZASTOSOWANA PROCEDURA: 

1. Postępowanie  o  udzielenie zamówienia  prowadzone  jest  w  trybie  zapytania  ofertowego o  

wartości nieprzekraczającej  kwoty  określonej  w  art.  4 pkt.  8 ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004  r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2013 r.  poz. 907  z późn.zm.). 

2. Zapytanie ofertowe – zgodnie z Regulaminem zakupów WARP Sp. z o.o. oraz zasadą 

konkurencyjności. 

3. Zamawiający może nie rozstrzygnąć postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego 

jeśli najkorzystniejsza oferta przewyższy szacowany koszt jaki założył Zamawiający. 

4. Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdym czasie. 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 do WARP-50/Z/2015 - Formularz Ofertowy 

 

 

 


