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Poznań, dnia 18 lutego 2016 r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE WARP-2/Z/2016 
 
 

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: 
 
„Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, współfinansowany przez Unię Europejską  
z Funduszu Spójności oraz przez budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna  
2014-2020.” 
 

II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w ramach projektu 
Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu jest: Catering na spotkania 
informacyjne. 
 

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA: 
 
zestaw I – na 14 spotkań informacyjnych 
 
Przeznaczenie: 14 spotkań informacyjnych; 
Miejsce spotkania: siedziba Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Starostwie 

Powiatowym w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, Nowy Tomyśl, budynek B, sala nr 11. 
 
Terminy spotkań: 
1 spotkanie 02.03.2016 r. 
2 spotkanie 17.03.2016 r. 
3 spotkanie 06.04.2016 r. 
4 spotkanie 04.05.2016 r. 
5 spotkanie 18.05.2016 r. 
6 spotkanie 01.06.2016 r. 
7 spotkanie 06.07.2016 r. 
8 spotkanie 03.08.2016 r. 
9 spotkanie 07.09.2016 r.  
10 spotkanie 21.09.2016 r. 
11 spotkanie 05.10.2016 r. 
12 spotkanie 02.11.2016 r. 
13 spotkanie 16.11.2016 r. 
14 spotkanie 07.12.2016 r.  
 
Przewidywana liczba uczestników: 15 osób na spotkaniu 
Wymagane menu (1 przerwa kawowa): 
Całodzienny serwis kawowy: 

• kawa b/o 
• herbata b/o 
• dodatki cukier, śmietanka, cytrynka 2 szt./os 
• ciastka kruche plater – 70g/os 
• woda mineralna  gazowana but. 0,5l/os 
• woda mineralna  niegazowana but. 0,5l/os 
Godzina cateringu: gotowe na 9.30 (przed rozpoczęciem spotkania), uzupełnienie na 11.15 (przerwa kawowa), 
przewidywane zakończenie spotkania 13.00. 
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Dodatkowe wymagania: 

 zastawa w pełni porcelanowa, 

 obsługa kelnerska przy lunchu i przerwach kawowych, 

 sprzątanie brudnych naczyń oraz uzupełnianie czystej zastawy, 

 nakrycie oraz dekoracja kwiatowa stołów cateringowych, 

 wykonawca zapewni pojemniki na śmieci, odpadki, 

 wykonawca usługi zapewni obsługę, bieżącą wymianę naczyń oraz dbałość o estetykę miejsca podawania 

wyżywienia. 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby osób lub odwołania spotkania w terminie nie później  
niż 2 dni przed terminem spotkania. 
 
Nie spełnienie choćby jednego warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

 

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

5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 

6. Nie spełnienie warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

 

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@warp.org.pl 

wpisując w temacie „WARP-2/Z/2016”. 

2. Oferty należy składać w terminie do 26.02.2016 r. do godziny 13:00.  

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Osobami wyznaczonymi do kontaktu z Wykonawcą w sprawie niniejszego zapytania są:  

p. Anna Barwińska-Nosowicz, tel.: 61 65 06 234, e-mail: anna.barwinska@warp.org.pl  

p. Andrzej Janowski, tel.: 61 65 06 155, e-mail: andrzej.janowski@warp.org.pl 
 

V. KRYTERIUM WYBORU OFERTY: 

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium: 

 100% cena całkowita brutto całej usługi cateringowej. 

 

VI.       INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej 
oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej. 
  

VII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

Termin wykonania zamówienia – zgodnie z pkt II ppkt. 2. 

 
VIII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ: 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert. 

 
IX. PŁATNOŚCI: 

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur częściowych (po każdej usłudze), wystawionych przez 

Wykonawcę, na wskazany przez niego rachunek bankowy.  

mailto:zamowienia@warp.org.pl
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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 2015 r.  poz. 2164). 

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 zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert oraz może unieważnić 

postępowanie bez podania przyczyny. 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 do WARP-2/Z/2016 - Formularz Ofertowy 

 

 


