
Miejscowosc, data: 24.02.2017 

OGtOSZENIE WYNIKOW NA ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4765 z dnia 31.01.2017 

ZAMAWIAJACY: 
„Hean" Fabryka Kosmetykow sp. zo.o. sp.k. 

Informacja z dnia: 24.02.2107 dotycz^cq wyboru wykonawcy wylonionego w ramach 

zapytania ofertowego ogtoszonego dnia: 31.01.2017 na wykonanie ustugi transportu 

eksponatow i towaru na targi Cosmoprof w Bolonii die firmy „ H e a n " Fabryka kosmetykow sp. 

z 0.0. sp.k. zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 4765 

Niniejszy informujemy iz po dokonaniu badania i oceny ziozonych ofert w zakresie 

usiug przewidzianych zapytaniem ofertowym za najkorzystniejszq wybrano ofert? firmy: 

Universal Express 

Oferta zostata wybrana jako jedyna, ktora wptyn^la. 
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P R O T O K O L W Y B O R U O F E R E N T A Z DNIA 24.02.2017 

w zakresie udzialu w targach Cosmoprof 2017 w Bolon i i . Wtochy w ramach projektu ,.Rozwini?cie 
dzialalnosci eksportowej firmy HEAN i wypromowanie produktow branzy kosmetycznej za granicq" 
w ramach programu 3.3.3 Wsparcie MSP w promocji marek produkowanych Go to Brand". 

Dnia 26.01.2017 roku zostaty przygotowane oraz rozeslane przez „ H e a n " Fabryka Kosme
tykow sp. z o.o. sp.k. zapytania ofertowe dotyczqce udzialu w targach Cosmoprof w Bolon i i w ramach 
Dzialania 1.4 „Internacjonalizacja gospodarki regionalnej" Wielkopolski Regionalny Program Opera-
cyjny na lata 2014-2020. 

Rownoczesnie zapytanie ofertowe zostalo upublicznione na stronie internetowej firmy www.hean.pl 
oraz na portalu www.lsil420.parp.gov.pl 

1. Universal Express w dniu 09.02.2017 

W oparciu o kryteria wyboru zawarte w zapytaniu ofertowym dokonano wyboru najkorzvst-
niejszej ofertv w oparciu o nast^puj^ce czynniki: 

Uzasadnienie wybranej firmy: 

Oferta firmy Universal byla jedyn% ktora wplyn^la. 

Informacja o wynikach post^powania ofertowego zostanie rozeslana do oferentow oraz upubliczniona 
na stronie internetowej firmy www.hean.pl oraz na portalu www.lsil420.parp.gov.pl 
Jednoczesnie informujemy, ze spelniony zostat warunek braku powiqzari osobowych oraz kapitato-
wych. 

Zaiaczniki do protoko!u; 

1. Potwierdzenia wyslania zapytaii ofertowych do potencjalnych dostawcow usiug 
2. Uzyskane oferty 

Zapytania ofertowe skierowano do nastf puj^cych firm: 

1. Hansa Messe Speed Sp. z o.o. 
2. Transportdrobnicowy.pl 
3. Universal Express 

Odpowiedzi na zapytanie ofertowe nadestaty firmy: 

Podpis / piecz^tka firmy 

Grazyna Szurgot 
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