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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; wielkość grupy 
szkoleniowej 12-20 osób. 
Część 1 zamówienia realizowana w okresie maj-czerwiec 2019 r. 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; wielkość grupy 
szkoleniowej 12-20 osób. 
Część 2 zamówienia realizowana w okresie maj-czerwiec 2019 r. 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” Klaudia Rzepka 
ul. Skarszewska 29/2 

62-800 Kalisz 
 

 

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

 

De Silva Haus S.A. 
ul. Lompy 33, 46-300 Olesno 

Hotel DeSilva Premium Poznań 
ul. Piekary 5, 61-823 Poznań 

 
 

Uzasadnienie wyboru: 

Na zapytanie ofertowe odpowiedziało 5 oferentów, którzy spełnili warunki udziału w niniejszym postępowaniu. 
 
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. 

 

 
 


