
Restauracja Concordia „Pro Design”
Sp. z o.o. Sp. k., ul. Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań 

informuje o realizacji projektu pn.
„Wzrost konkurencyjności firmy Restauracja Concordia „Pro Design”
Sp. z o.o. Sp. k. poprzez wdrożenie wysoko innowacyjnych rozwiązań”
Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie wysoko
innowacyjnych rozwiązań produktowych, procesowych i organizacyjnych opartych
na zastosowaniu najnowocześniejszych technik w dziedzinie infrastruktury
gastronomicznej oraz wdrożeniu nowoczesnych narzędzi informatycznych.
W ramach projektu przewidziano roboty budowlane, zakup środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych. Efektem realizacji projektu będzie
wdrożenie innowacji nietechnologicznej, produktowej i procesowej. 

Całkowita wartość projektu – 1 737 711,69 zł
Kwota dofinansowania z UE – 635 748,17 zł 

Zapytanie ofertowe nr 4/WRPO 1.5.2/2016 

W związku z realizacją projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Restauracja Concordia "Pro 
Design" Spółka z o. o. Sp. k. poprzez wdrożenie wysoko innowacyjnych rozwiązań”, Restauracja 
Concordia "Pro Design" Sp. z o. o. Sp. k. ogłasza zapytanie ofertowe nr 4/WRPO 1.5.2/2016 na 
przebudowę pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz niezbędną infrastrukturą 
instalacyjną piwnicy budynku „Concordia” przy ul. Zwierzynieckiej 3 w Poznaniu, na działce nr 
122/7, ark. 13, obręb Jeżyce, w ramach realizacji Zadania nr 1 – Przebudowa pomieszczeń wraz 
ze zmianą sposobu użytkowania oraz niezbędną infrastrukturą instalacyjną.

Data publikacji: 06.12.2016
Data zakończenia: 21.12.2016 

Zapytanie ofertowe nr 4/WRPO 1.5.2/2016
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Projekt budowlany
Załącznik nr 3 - Zakres prac podlegających dofinansowaniu
Załącznik nr 4 - Oświadczenie w przedmiocie zgodności z ustawą o systemie oceny 
zgodności
Załącznik nr 5 - Wzór umowy
Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych robót budowlanych
Załącznik nr 7 - Przedmiar robót
Załącznik nr 8 - Projekt wnętrz, specyfikacja wyposażenia
Załącznik nr 9 - Pozwolenie na budowę
PYTANIA z dnia 15.12.2016 od firmy KOTLARZ KONSTRUKCJE RAFAŁ KOTLARZ wraz z 
odpowiedziami Zamawiającego
Wynik postepowania ZO zad 1 

http://concordiataste.pl/wp-content/uploads/2017/01/03/wynik_postepowania_ZO_zad_1.pdf
http://concordiataste.pl/wp-content/uploads/2016/12/16/PYTANIA-z-dnia-15.12.2016-od-firmy-KOTLARZ-KONSTRUKCJE-RAFA%C5%81-KOTLARZ-wraz-z-odpowiedziami-Zamawiaj%C4%85cego.pdf
http://concordiataste.pl/wp-content/uploads/2016/12/16/PYTANIA-z-dnia-15.12.2016-od-firmy-KOTLARZ-KONSTRUKCJE-RAFA%C5%81-KOTLARZ-wraz-z-odpowiedziami-Zamawiaj%C4%85cego.pdf
http://concordiataste.pl/wp-content/uploads/2016/12/07/za%C5%82%C4%85cznik-nr-9-Pozwolenie-na-budow%C4%99-Concordia.pdf
http://concordiataste.pl/wp-content/uploads/2016/12/07/za%C5%82%C4%85cznik-nr-8-Projekt-wn%C4%99trz.zip
http://concordiataste.pl/wp-content/uploads/2016/12/07/za%C5%82%C4%85cznik-nr-7-Przedmiar-Concordia.xlsx
http://concordiataste.pl/wp-content/uploads/2016/12/07/za%C5%82%C4%85cznik-nr-6-Wykaz-wykonanych-rob%C3%B3t-budowlanych-w-okresie-ostatnich-....doc
http://concordiataste.pl/wp-content/uploads/2017/01/24/za%C5%82%C4%85cznik-nr-5-Wz%C3%B3r-umowy_06-12-2016-r.pdf
http://concordiataste.pl/wp-content/uploads/2016/12/07/za%C5%82%C4%85cznik-nr-4-O%C5%9Bwiadczenie_-zgodno%C5%9B%C4%87.doc
http://concordiataste.pl/wp-content/uploads/2016/12/07/za%C5%82%C4%85cznik-nr-4-O%C5%9Bwiadczenie_-zgodno%C5%9B%C4%87.doc
http://concordiataste.pl/wp-content/uploads/2016/12/07/za%C5%82%C4%85cznik-nr-3-Zakres-rob%C3%B3t-podlegaj%C4%85cych-dofinansowaniu.pdf
http://concordiataste.pl/wp-content/uploads/2016/12/07/za%C5%82%C4%85cznik-nr-2-Projekt-budowlany.zip
http://concordiataste.pl/wp-content/uploads/2016/12/07/za%C5%82%C4%85cznik-nr-1-Formularz-ofertowy.docx
http://concordiataste.pl/wp-content/uploads/2017/01/24/Zapytanie-ofertowe-nr-4WRPO-1_5_22016.pdf


Zapytanie ofertowe nr 3/WRPO 1.5.2/2016 

W związku z realizacją projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Restauracja Concordia "Pro 
Design" Spółka z o. o. Sp. k. poprzez wdrożenie wysoko innowacyjnych rozwiązań”, Restauracja 
Concordia "Pro Design" Sp. z o. o. Sp. k. ogłasza zapytanie ofertowe nr 3/WRPO 1.5.2/2016 na 
zakup licencji na system wideokonferencyjny wraz z niezbędnym wyposażeniem. 

Data publikacji: 17.11.2016
Data zakończenia: 25.11.2016 

Zapytanie ofertowe nr 3/WRPO 1.5.2/2016
Specyfikacja techniczna – załącznik nr 1
Formularz ofertowy – załącznik nr 2 (wersja pdf)
Formularz ofertowy – załącznik nr 2 (wersja word)
Wynik postępowania ZO zad 5.pdf 

Zapytanie ofertowe nr 2/WRPO 1.5.2/2016 

W związku z realizacją projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Restauracja Concordia "Pro 
Design" Spółka z o. o. Sp. k. poprzez wdrożenie wysoko innowacyjnych rozwiązań”, Restauracja 
Concordia "Pro Design" Sp. z o. o. Sp. k. ogłasza zapytanie ofertowe nr 2/WRPO 1.5.2/2016 na 
zakup i wdrożenie licencji na interaktywną platformę komunikacji, prezentacji i rekomendacji 
rozwiązań w branży ICT. 

Data publikacji: 24.10.2016
Data zakończenia: 03.11.2016 

Zapytanie ofertowe nr 2/WRPO 1.5.2/2016
Specyfikacja techniczna – załącznik nr 1
Formularz ofertowy – załącznik nr 2 (wersja pdf)
Formularz ofertowy – załącznik nr 2 (wersja word)
Wynik postepowania ZO zad 4.pdf 

Zapytanie ofertowe nr 1/WRPO 1.5.2/2016 

W związku z realizacją projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Restauracja Concordia "Pro 
Design" Spółka z o. o. Sp. k. poprzez wdrożenie wysoko innowacyjnych rozwiązań”, Restauracja 
Concordia "Pro Design" Sp. z o. o. Sp. k. ogłasza zapytanie ofertowe nr 1/WRPO 1.5.2/2016 na 
zakup i wdrożenie licencji na system do zarządzania obsługą kateringową oraz zakup 
wyposażenia na potrzeby systemu do zarządzania obsługą kateringową. 

Data publikacji: 05.10.2016
Data zakończenia: 14.10.2016 

http://concordiataste.pl/wp-content/uploads/2016/11/10/wynik_postepowania_ZO_zad_4.pdf
http://concordiataste.pl/wp-content/uploads/2016/10/Formularz-ofertowy-%E2%80%93-za%C5%82%C4%85cznik-nr-2-wersja-word.docx
http://concordiataste.pl/wp-content/uploads/2016/10/26/Formularz-ofertowy-%E2%80%93-za%C5%82%C4%85cznik-nr-2-wersja-pdf.pdf
http://concordiataste.pl/wp-content/uploads/2016/10/26/Specyfikacja-techniczna-%E2%80%93-za%C5%82%C4%85cznik-nr-1.pdf
http://concordiataste.pl/wp-content/uploads/2016/10/26/Zapytanie-ofertowe-nr-2-WRPO-1.5.2_2016.pdf
http://concordiataste.pl/wp-content/uploads/2016/11/29/wynik-postepowania_ZO_zad_5.pdf
http://concordiataste.pl/wp-content/uploads/2016/11/17/Formularz-ofertowy-%E2%80%93-za%C5%82%C4%85cznik-nr-2-wersja-word.docx
http://concordiataste.pl/wp-content/uploads/2016/11/17/Formularz-ofertowy-%E2%80%93-za%C5%82%C4%85cznik-nr-2-wersja-pdf.pdf
http://concordiataste.pl/wp-content/uploads/2016/11/17/Specyfikacja-techniczna-%E2%80%93-za%C5%82%C4%85cznik-nr-1.pdf
http://concordiataste.pl/wp-content/uploads/2016/11/17/Zapytanie-ofertowe-nr-3WRPO-1_5_22016.pdf


ZO_Concordia_WRPO_1.5.2_zadanie-3.pdf
Specyfikacja_zalacznik_nr_1.pdf
FO_WRPO_pow_50tys zadanie 3.docx
FO_WRPO_pow_50tys-zadanie-3.pdf
Wynik-postępowania.pdf 

http://concordiataste.pl/wp-content/uploads/2016/10/Wynik-post%C4%99powania.pdf
http://concordiataste.pl/wp-content/uploads/2016/10/FO_WRPO_pow_50tys-zadanie-3.pdf
http://concordiataste.pl/wp-content/uploads/2016/10/FO_WRPO_pow_50tys-zadanie-3.docx
http://concordiataste.pl/wp-content/uploads/2016/10/Specyfikacja_zalacznik_nr_1.pdf
http://concordiataste.pl/wp-content/uploads/2016/10/ZO_Concordia_WRPO_1.5.2_zadanie-3.pdf
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