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ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę i posadowaenie zbiorników produkcyjno - magazynowych (część II)
z dokumentacją techniczną (DTR) będących elementami ciągu
technologicznego słuzącego do wyprodukowania alkalizowanej śruty kakaowej,
a l ka l izowa nej m iazg i ka kaowej, dezodoryzowa nego masła ka kaoweg o oraz
al kalizowanego proszku kakaowego.

Union Chocolate Sp. z o,o. z siedzibą w Słońsku Dolnym 3A, 87-72o Ciechocinek
realizuje projekt pt.,,Czekolada Twoich marzeń. Nowa technologia. Nowe produkty zziaren
kakaowca", Umowa o dofinansowanie nr POIR.03,02,01-10-0OO7/75 w ramach podziałania
3.2.1 Badanie na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwoj współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na

dostawę i posadowienie zbiorników produkcyjno - magazynowych (część II) z
dokumentacją techniczną (DTR) będących elementami ciągu technologicznego
słuzącego do wyprodukowania alkalizowanej śruty kakaowej, alkalizowanej miazgi
ka kaowej, dezodoryzowa n ego masła ka kaoweg o oraz alkalizowa neg o p roszku
kakaowego.

1. Zamawiający i osoby uprawnione do kontaktu z oferentami.

Union Chocolate Spółka z o.o.
Słońsk Dolny 34, 87-72O Ciechocinek
NIP 8542036872, REGoN Blt920394

Adres do korespondencji :

Al. Racławickie 6, 99-320 Zychlin

Tel.24 2B5 tO 47
Fax24 2B5 1816
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Osoby uprawnione do kontaktów:
lozet pominiak - Dyrektor ds. Te,
tel. (24) 2B5 10 47; 6OQ 3OB 782
e-mail : jozef.dominiak@unionchocolate, pl

2. Postanowienia ogólne.

2"1" Zamawiający dopuszcza mozliwości składania
wymienione w punktach od 3.1. do 3.4.

2.2, Zamawiający nie dopuszcza mozliwości

3. Opis przedmiotu zamówienia.
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ofert częściowych na urządzenia

składa nia ofert wariantowych

E

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i posadowienie w wyznaczonych przez
Zamawiającego miejscach zbiorników produkcyjno - magazynowych (część II) z
dokumentacją techniczną (DTR) będących elementami ciągu technotoglcznego
słuzącego do wYProdukowania alkalizowanej śruty kakaowej, alkalizowanej miazgi
kakaowej, dezodorYzowa nego masła ka kaowego oraz alkalizowa nego proszku
kakaowego

KOD CPV: 42275000-6

Nazwa kodu: Maszyny do przemysłowego przygotowania lub produkcji zywności lub
napojów

Lista zbiorników:

3.1. Zbiorniki magazynowe miazgi kakaowej 20 ooo kg - 4szt
Zbiorniki do Przechowywania i utrzymywania temp, miazgi kakaowej. Zbiornik pionowy,
walcowY ze stali nierdzewnej, ze stozkowym dnem, denni-ca górna 

"iipioiJuln 
a, zbiornik zmieszadłem ramowYm dopasowanym do dna zbiornika opartym na dennicy doinej zezgarniaczem, wszYstkie częŚci kontaktujące się z produktem wykonane ze stali

nierdzew_nej, z płaszczem grzejnym wykonanym W technologii ,,Pillow Plate,,, dennicadolna, górna i płaszcz izolowana wełną mineralną.

Parametry techniczne kazdego zbiornika:
a. Medium: - Miazga kakaowab. Temperatura pracy: - 50-1oO oc
c. Gęstość 1050 k9l1m3d. Pojemność zbiornika - 22.o00L (90olo=20t)e. Nogi do tensometrów (tensometry po stronie zamawiającego) - TAKf. Płaszczgrzejny - TAK
9. Izolacja - TAKh. Mieszadło dobrane do parametrów medium - TAKi. Wymiary: - max wys. budynku 7mj, Materiał: Mający kontakt z produktem - stal gatunku AISI 316L
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l.
Osłona izolacji stal gatunku AISI 304 o gruboŚci min 2mm
CiŚnienie robocze w płaszczu grzejnym - przyjęto 4 bary,

Przyłącza:
a. Spust DN100
b" Wlot DN65
c, Odpowietrzenie DN150
d, Przyłącza płaszcza grzejnego DN32 i DN25
e. Króciec do czujnika poziomu max H G1"
f , Króciec do czujnika poziomu min L G1"
9" Króciec pomiaru poziomu G! 7/2"
h. Inne krócce -
i, Właz DN500 z czujnikiem bezpieczeństwaj. TT Gt/z" do czujnika temperatury płaszcza -
k. IT G!/2" do czujnika temperatury produktu
l. Króciec probierczy G1"
m. Uszy transportowe
n" Tabliczka znamionowa -
o. Drabina
p. Wsporniki na ścianie do montazu platformy
q. Uziemienie
r" Uchwyty do mocowania wsporników rurociągow
s" Moc napędu dobrana do medium.

1 szt.
4 szt.
1 szt,
2+2 szt.
1 szt.
1 szt.
1szt.
4 szt,
1 szt,
1 szt.
1 szt.
1 szt.
2 szt.
1 szt..
1 szt.
6 szt.
2 szt.
2 szt.

3.2.Zbiornik dezodoryzowanego masła kakaowego 24 oookg (2szt)

Parametry techniczne kazdego zbiornika:

a" zbiornik do przechowywania surowego masła i utrzymywania masła w
tem pe ratu rze 

"

b" MediUm; - masło kakaowe (cocoa butter)
c. Temperatura pracy: - 100 oC

d. Gęstość - BOO-B5O k9l1m3
e. PojemnoŚĆ całkowita zbiornika - 24 OOOkg =9oo/or. Nogi do tensometrów - TAK
9" Płaszcz Grzejny - TAK
h" Izolacja - TAK
i" Mieszadło dobrane do parametrów medium TAK.j, Materiał: Mający kontakt z produktem - stal gatunku AISI 316L
k" Osłona izolacji - stal gatunku AIST 3O4 o gruboŚci min 2mm
l. Zbiornik walcowy pionowy ze stozkowym dnem stojący na nogach

przystosowanych do montazu tensometrów (tensometry po stronie
zamawiającego) - 3 szt., z płaszczem grzejnym wykonanym w technologii
,,Pillow Plate", dennica górna elipsoidalna,

m" Płaszcz i dennica dolna i górna izolowana wełną mineralną,
n. Ciśnienie robocze w płaszczu grzejnym - przyjęto 4 bary.
o" Zbiornik Wyposazony w mieszadło ramowe, dół odzwierciedlalący kształt

dennicy dolnej, oparte na dennicy dolnej
p, Moc napędu dobrana do medium,
q. wymiary zbiornika: wysokość całkowita wysokość max. budynku: 7m

PAIŁP s
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Przyłączal
a.
b,
c.
d.
ó

f.

9.
h.
i.
j,
k.
l.
m.
n,
o.
p.
q,
r.
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1 szt,
4 szt,
1 szt.
2+2 szt,
1 szt.
1 szt.
1.szt
4 szt,
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
2 szt.
1 szt.
2 szt
1 szt.
6 szt.
2 szt,

Spust DN100
Wlot DN50
Odpowietrzenie DN150
Przyłącza płaszcza grzejnego DN32 i DN25
Króciec do czujnika pozlomu max H G1"
Krociec do czujnika poziomu min L G1"
Króciec pomiaru poziomu GI I/2"
Inne krócce
Właz DN500 z czujnikiem bezpieczeństwa
TT G7/2" do czujnika temperatury płaszcza
TT Gt/2" do czujnika temperatury produktu
Króciec probierczy G1"
Uszy transportowe
Tabliczka znamionowa
Uchwyty do mocowania wsporników rurociągów
Dra bina
Wsporniki na Ścianie do mocowania pomostu
uziemienie

do montażu wspólnei platformy

3,3. Zbiornik masła kakaowego 10 0OOk9 (2szt.)

Parametry techniczne kazdego zbiornika:

a. Zbi9rnik do przechowywania surowego masła i utrzy
tem peratu rze.

b, Medium: - masło kakaowe
c. Temperatura pracy: - 10O oC

d, Gęstość - BoO-B50 kgllm3
e" PojemnoŚĆ całkowita zbiornika - 10 0OOk9 =9oo/o
f . Nogi do tensometrów - TAK
9" Płaszcz Grzejny - TAK
h" Izolacja - TAK
i. Mieszadło dobrane do parametrów medium TAK.j, Materiał: Mający kontakt z produktem - stal gatunku AISI 316L
k" Osłona izolacji - stal gatunku AISI 304 o grubości min 2mm
i. Zbiornik walcowy pionowy ze stozkowym dnem stojący na nogach

przystosowanych do montazu tensometrów (tensometry po stronie
zamawiającego) - 3 szt., z płaszczem grzejnym wykonanym w techno|ogii ,,pillow
Plate", dennica górna elipsoidalna.

m. Ciśnienie robocze w płaszczu grzejnym - przyjęto 4 bary.
n. Płaszcz i dennica dolna i gorna izolowana wełną mineralną,
o, Zbiornik wyposazony w mieszadło ramowe, doł odzwierciedlający

dolnej, oparte na dennicy dolnej
p, Moc napędu dobrana do medium
q" Wysokość całkowita hali: 7m

nia masła w

kształt dennicy
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Parametry techniczne zbiornika :

a. Medium:
b. Temperatura pracy:
c. GęstoŚĆ
d. Pojemność zbiornika
e. Nogi do tensometrów
f , Płaszcz Grzejny

Przyłącza
a, Spust DNBO
b. Wlot DN50
c. Odpowietrzenie DN150
d. Przyłącza płaszcza grzejnego DN32 i DN25
e. Króciec do czujnika poziomu max H G1"
f" Króciec do czujnika poziomu min L G1''
g. Króciec pomiaru poziomu GI 7/2'
h. Inne króćce
i. Właz DN500 z czajnikiem bezpieczeństwaj, Tr GI/z" do czujnika temperatury płaszcza
k, IT Gl/2" do czujnika temperatury produktu
l, Króciec probierczy G1"
m. Uszy transportowe
n. Tabliczka znamionowa
o" Uchwyty do mocowania wsporników rurociągów
p. Drabina
q. Wsporniki na Ścianie do montazu pomostu
r" uziemienie

1 szt.
4 szt.
1 szt,
2+2 szt.
1 szt.
1 szt.
1.szt
4 szt,
1 szt,
1 szt.
1 szt,
1 szt.
2 szt.
1 szt,
2 szt.
1 szt.
6 szt.
2 szt.

- masło kakaowe (Cocoa Butter)
- 45oc
- B0O-B50 kgllm3
- 2000k9 =96o7o- NIE
- TAK
- TAK

szt.
szt.
szt.
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3.4.Zbiornik masła kakaowego 2 OOOkg lszt., Element tinii dezodoryzacji
masła

Zbiornik poŚredni do przechowywania masła kakaowego i utrzymywania temperatury
masła kakaowego.

9.
h.
i.
j,
k.

Izolacja
Mieszadło dobrane do parametrów medium - TAKMateriał: Mający kontakt z produktem - stal gatunku AISI 316L
osłona izolacji - osłona izolacji - stal gatunku AISI 304 9rubości min 2mm
zbiornik walcowy pionowy ze stozkowym dnem, stojący na nogach regulowanych,
przeznaczony do przechowywania masła kakaowego, z płaszczem grzólnym
wykonanym w technologii ,,pillow plate", dennica górna elipsoidalna.l. CiŚnienie robocze w płaszczu grzejnym - przyjęto 4 bary,

m. Płaszcz i dennica dolna i górna izolowana wełną mineralną.
n. Zbiornik Wyposazony w mieszadło ramowe, dół odzwierciedlający kształt dennicy

dolnej, oparte na dennicy dolnej.
o" Moc napędu dobrana do medium

Przyłącza
Spust DNB0
Wlot DN50
Odpowietrzenie DN100

-1
-3
-1

a.
b.
c.
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d. Przyłącza płaszcza 9rzejnego DN32 i DN25
e. Krociec do czujnika poziomu max H G1"
f, Krociec do czujnika poziomu Gt I/2"
9. Inne króćce
h" Właz DN500 z czujnikiem bezpieczeństwa
i. Drabina
j, Tf GIl2" do czujnika temperatury płaszcza
k, IT GL/2" do czujnika temperatury produktu
l. Króciec probierczy G1"
m. uziemienie
n" Uszy transportowe
o" Tabliczka znamionowa
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1+1 SZt.
1 szt.
1 szt.
4 szt.
1 szt.
1szt.
1 szt,
1 szt.
1 szt,
1 szt.
2 szt.
1 szt.

Wszystkie zbiorniki powinny być wykończone w standardzie: Spoiny wewnątrz
zbiornika - lico usuwane i szlifowane do chropowatości 0,Bum. Spoiny zewnętrzne
doczołowe, lico usuwane, pachwinowe -lico widoczne, trawione i szczotkowane
mechanicznie,

Zamawiający jest zainteresowany zakupem nowych !ub używanych urządzeń.

4, Termin realizacji zamówienia.

Dostawa w terminie do 2018-06-15.

Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia z Zamawiającym każdej dostawy
e!ementów z 14-dniowym wyprzedzeniem

5. Miejsce dostawy/ realizacii przedmiotu zamówienia.
Union Chocolate Spółka z o.o.

Al. Racławickie 6, 99-320 Zychlin.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków"
6.1. O udzielenie zamówienia mogąsię ubiegać Wykonawcy, którzy łącznie spełniają

następujące warunki.

6.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
jezeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.



6,t,2, Nie ogłoszono upadłości w stosunku do wykonawcy, nie złożono wniosku o

upadłość Wykonawcy, nie otwarto w stosunku do Wykonawcy postępowania

likwidacyjnego.

6.1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

przedmiotu zamowienia,

6"t.4, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

Oferent powinien okazać referencje co najmniej od minimum 3 firm, dla

których wyprodukował zbiorniki z branzy spozywczej z ostatnich 3 lat.

Zastrzegamy mozliwość weryfikacji przekazanych informacji" W przypadku

negatywnej weryfikacji informacji podanych w oŚwiadczeniu oferta zostanie

6"2,

wykluczona.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w formule

,,Spełnia"/ ,,Nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach

przedłozonych przez Wykonawcę do oferty i oŚwiadczeniach zawartych w

Formularzu ofertowym,

7. Dodatkowe warunki i wymagania, które każdy Wykonawcy iest zobowiązany

do spełnienia
7,I. Wykonawca zobowiązuję się do zawarcia pisemnej umowy w miejscu i

termi nie wyznaczony m przez Zamawiającego.

7.2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

V "2.7. za rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy przez

którąkolwiek ze stron z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy

- w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia netto;

w przypadku opóźnienia w dostawie maszyn - w wysokości 0,2o/o

wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia,

7.2.3, za opożnienie w usunięciu wad i usterek, stwierdzonych podczas

odbioru końcowego - w wysokosci 0,2o/o łącznego wynagrodzenia

netto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do uzgodnionego

przez strony terminu usunięcia wad,

7.3, Zapłata kary umownej nie wyłącza mozliwoŚci dochodzenia przez

Za mawiającego odszkodowan ia przewyższającego wysokoŚĆ nałozonej kary

umownej na zasadach ogolnych określonych w kodeksie cywilnym.

7 "4. Warunkiem podpisania umowy będzie zgoda na wniesienie zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy w postaci kaucji w wysokości 5o/o

wynagrodzenia netto oraz przedstawienie opłaconej polisy OC na kwotę

odpowiadającą co najmniej wielkości zamówienia.
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8. Przesłanki wykluczenia Wykonawców z postępowania
z postępowania zamawiający wykluczy podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z
ZamawiającYm" Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
Powiązania międzY Zamawiającym lub osobami upowaznionymi do zaciągnięcia
zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego cZYnnoŚci związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na:

o Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o Posiadaniu co najmniej lao/o udziałów lub akcji,
o Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurent,

Pełnomocnika, Pozostawaniu w związku małzeńskim/ w stosunku
Pokrewieństwa lub Powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego
stoPnia lub Powinowactwa drugiego stopnie w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

o Na Potwierdzenie braku przesłanki wykluczenia z postępowania wykonawca
zobowiązany jest przedłożyc oświadczen ie - załącznik nr 2

9, Informacja o oŚwiadczeniach i dokumentach jakie maią dostarczyć
wykonawcy w celu potwierdzenia warunków zamówienia:

9,1, AktualnY odPis z właŚciwego rejestru - KRS wystawiony nie wcześniej niz 6 m-cy przed
upływem terminu składania ofert lub równowazna odpisowi z KRS informacja
odPowiadająca odPisowi aktualnemu z rejestru przedsiębio rców / zaświadczeni o
wPisie do CEIDG wYstawione nie wcześniej niz 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert lub mający moc zaŚwiadczenia o wpisie wydruk z CEIDG (dotyczy
wYłącznie Podmiot, którego danych rejestrowych nie można ustalić na podstawie
wydruku aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru
udostęPnionYch Przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego na
stronie internetowej ems.ms.gov.pl lub na podstawie zaświadczenia o wpisie w
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),

9.2. Wypełniony formularz oferty (wg załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego).
9,3, oŚwiadczenie wYkonawcY o niepozostawaniu w stosunku powiązania z Zamawiającym

(wg załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
9,4, W PrzYPadku zaoferowania używanych maszyn lub urządzeń oświadczenia

według załącznika nr 3 do zapytania ofertowego:
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g,4,t. oświadczenie Wykonawcy, że w okresie 7 lat poprzedzających datę złozenia

oferty środek trwały nie był współfinansowany ze Środków wspólnotowych ani z

krajowych środkow stanowiących pomoc publiczną lub pomoc de minimis,

g,4.2" oświadczenie Wykonawcy określające od kogo nabył Środek trwały oraz

wskazujące miejsce i datę jego nabycia;

9,5. pełną ofertę handlową zgodną z opisem przedmiotu zamówienia oraz z wymaganiami

określonymi w niniejszym zapytaniu.

9.6. Kopie posiadanych uprawnień, certyfikatów, zezwoleń odnoŚnie produkcji zbiorników.

Tj, system zarządzania jakością w firmie normy ISO, aktualnie obowiązujące normy

spawalnicze.

10. Termin i miejsce złożenia oferty.

oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.03.2018 r. do

godziny 16:O0"

o osobiście lub listownie (wypełniony formularz ofertowy, pełna oferta handlowa

wrazz wymaganymi załącznikami podpisany przez osobę uprawnioną do

reprezentacji na adres korespondencyjny Zamawiającego:

Union Chocolate Spółka z o.o,

Al. Racławickie 6, 99-320 Zychlin

o W formie elektronicznej (skan formularza ofertowego, pełna oferta handlowa wraz

z wymaganymi załącznikami podpisane przez osobę uprawnioną do rePrezentacji)

na adres: jozef.dominiak@unionchocolate.pl

Na kopercie/w temacie wiadomości proszę podaĆ: Przedmiotem zamówienia jest

dostawa zbiorników produkcyjno - magazynowych (część II) z dokumentacją

techniczną (DTR) będących etementami ciągu technologicznego słuzącego do

wyprodukowania alkalizowanej śruty kakaowej, alkalizowanej miazgi kakaowej,

dezodoryzowa neg o ma sła ka kaoweg o oraz alkallizowa neg o proszku ka kaoweg o.

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jezeli kompletna oferta wpłynie do biura

Zamawiającego (Al, Racławickie 6,99-3ż0 Zychlin) lub na skrzynkę mailową o podanym

wyzej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego

nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą brane

pod uwagę.
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oferta powinna zostaĆ przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym

Zapytaniu ofertowym. W języku polskim, w formie pisemnej. Powinna zawieraĆ co

najmniej wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr t do niniejszego

Zapytania oraz wszystkie wymagane załączniki. Wykonawca moze złożyc tylko jedną

ofertę" Oferta powinna być podpisana przez upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy,

a wszystkie jej strony parafowane. Jezeli uprawnienie do reprezentacji osoby

podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty nalezy

dołączyc takze pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poŚwiadczonej notarialnie.

Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złozeniem oferty.

11. Termin związania ofertą.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres min. 30 dni. Bieg terminu

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12" Termin i miejsce otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.03.2018 r. o godz.12:0O w biurze Zamawiającego

(Al. Racławickie 6, 99-320 Zychlin). Zamawiający nie przewiduje publicznego

otwarcia ofert.

13" Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczenia.

Maksymalna liczba punktów mozliwych do uzyskania - 100

Opis kryteriów, którymi firma będzie się kierowała przy wyborze oferty oraz

znaczenie tych kryteriów,

Lp. Rodzaj Kryterium Punktacja Sposób oceny

1 Cena OdOdo70 Stosunek ceny najnizszej oferty do ceny

badanej oferty mnozony przez 70

2 Okres gwarancji

liczony w

miesiącach

OdOdo30 Długość okresu gwarancji :

o od 0 do 24 m-cy - 0 punktów;

o od 25 m-cy do 36 m-cy - 5

punktów;

od 37 m-cy do 48 m-cy - 10

punktów;
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r od 49 m-cy do 84 m-cy - 15

punktów;

o od 85 m-cy do 119 m-cy - 20
punktÓW

120 m-cy lub więcej - 30 punktów;

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów
wyliczonych w oparciu o powyzsze kryterium.

Z uwagi na mozliwoŚĆ składania ofert częściowych urządzenia wymienione w

Przedmiocie zamówienia w punktach od 3.1. do 3.4. będą oceniane oddzielnie. Za
najkorzYstniejszą/e zostanie/ą uznanale oferta/y, która/e uzyska/jąnajwyzszą liczbę
punktów za poszczególne urządzenia wymieniono w punktach od 3.1, do 3,4,

ZaProPonowana Przez Wykonawcę cena powinna zostać w ofercie podana jako cena
netto wYrazona W PLN. W przypadku wskazania w ofercie ceny w walucie innej niz
PLN, cena ta zostanie Przeliczona na PLN według średniego kursu danej waluty
oPublikowane9o Przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień otwarcia
ofert. Cena ofertY Powinna zawieraĆ wszystkie koszty niezbędne dla wykonania
Przedmiotu Zamówienia. Dla zapewnienia porównywalności ofert dostawców
krajowYch i zagranicznych ceną podlegającą ocenie będzie łączna cena netto (bez
podatku VAT) okreŚlona w ofercie"

14. Informacje dotyczące najkorzystniejszej oferty.
O wYborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkie podmioty,
które przesłały oferty w ustalonym terminie.

15. Zakres zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania.
ZamawiającY zastrzega sobie mozliwość dokonywania zmian w umowie zawartej
z Oferentem, którY zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania.
Ewentualne zmianY zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu,
a ponadto będą one mogły być wprowadzone z powodu:
- wYstąPienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu
zamówienia lub terminu jego wykonania;
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- WYstąPienia obiektYwnych przyczyn niezaleznych od Zamawiającego ioferenta;
- wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
- zmiany istotnych regu|acji prawnych.

16" Pozostałe informacje.
16.1" PoPrzez złoŻenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości

PozostałYch Oferentów szczegołów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić
zgodY na Podanie do wiadomoŚci szczegółów technicznych przedmiotu
zamówienia,

76.2, Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

o zmiany warunków udzielenia zamówienia,

o uniewaznienia postępowania,

o nie wybrania zadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny I

o pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego
za pyta n ia.

W PrzYPadku zaistnienia powyzszych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne
roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

ZamawiającY informuje, ze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z
dnia 29 stYcznia 2OO4r" - Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest mozliwe
stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie"

t7. Załączniki:
t7,7. Formularz ofertowy,

17,2. OŚwiadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania.
77.3. oświadczenie dotyczące uzywanych środków trwałych.
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Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy

Adres siedziby

nr telefonu

NIP, REGŻN

PrzYstęPując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

Na dostawę zbiorników produkcyjno - magazynowych (część II) z
dokumentacją techniczną (DTR) będących elementami ciągu technotogicznego
słuŻącego do wyprodukowania alkalizowanej śruty kakaowej, alkalizowanej miazgi
kakaowej, dezodoryzowa nego masła ka kaowego oraz a l ka lizowa nego proszku
kakaowego,

oferuję/emy realizację wykonania przedmiotu dostawy określonego w niniejszym
zapytaniu ofertowym na warunkach i zasadach w nim określonych,
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1. Zbiorniki magazynowe miazgi kakaowej 2O OO0 kg (4 szt.)

Urządzenie
f No*"

f- Uży*ane

cena netto kwota słownie

Okres gwarancji w miesiącach

Termin realizacji

2. Zbiornik dezodoryzowanego masła kakaowego 24 ooo k9 (2 szt.)

Urządzenie
f- Nowe

T Uży*.n.

cena netto kwota słownie

Okres gwarancji w miesiącach

Termin realizacji

3. Zbiornik masła kakaowego 1O 0OO k9 (2szt.)

Urządzenie
F No*e

f* Uży*ane



2, Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się
wnosimy do nich zadnych zastrzeżen
przygotowania oferty.
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z warunkami Zapytania Ofertowego, nie
oraz uzYskaliŚmy niezbędne informacje do

Fundusze
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w przypadku wyboru naszej oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązuję/emy się dozawarcia pisemnej umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przezzamawiającego.

1, oŚwiadczam/Y, Że zaoferowanY przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkiewymaga nia za mawiającego.

3" oŚwiadczam/Y, Że Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalnościlub czynnoŚci, jezeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Okres gwarancji w miesiącach

Termin realizacji

", ilJ3iłik 
masła kakaowego 2 0o0 k9 (lszt.) Element |inii dezodoryzacji

I- No*e

r Uży*ane

Okres gwarancji w miesiącach

Termin realizacji
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4. OŚwiadczam/y, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowe;
Za pewn iającej Wykona n ie przed m iotu za mówien ia.

5. OŚwiadczam/y, że nie ogłoszono w stosunku do nas upadłości, nie złożono wniosku o
upadłość ani nie otwarto w stosunku do nas postępowania likwidacyjnego

6, OŚwiadczam/y, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania
zamówienia.

7. Jestem/Śmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upłynięcia terminu
składania ofert.

B. Oferuję/emy realizację przedmiotu zamówienia na warunkach wskazanych przez.
Zamawiającego w Zapytaniu ofertowych wraz zjego załącznikami.

9. Do formularza załączono następujące dokumenty, które stanowią jej integralną
częŚĆ:

miejscowość, data podpis osoby/osób

uprawnionych do
re p reze n tow a n i a Wy ko n a w cy
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Załącznik nr 2

oŚWlADczENtE o BRAKU pRzEsŁANEK Do WyKLUczENlA z posTĘpoWANlA

iż pomiędzy Zamawiającym - Union ChocotateW imieniu wykonawcy oświadczam,
Spółka z o,o.I a wykonawcą

Przez Powiązania kaPitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami uPowaŻnionYmi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wYkonującYmi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 1-0 % udziałow lub akcji,

- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
Pozostawaniu w związku małŻeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
Pokrewieństwa drugiego stoPnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku

(Nazwa Wykonawcy)

nie istnieją powiązania kapitałowe lub osobowe,

przysposobienia, opieki lub kurateli.

Miejscowość, dato podpis osoby/osób

u prawn ionych do re preze ntową n ia

Wykonawcy
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Załącznik nr 3

oświadczenie dotyczące używanych środków trwałych

OŚwiadczenie nalezy uzupełniĆ jeŚli którykolwiek z wymienionych nizej środkow trwałychjest uzywany.

2. Zbiornik dezodoryzowanego masła kakaowego 24 ooo kg -2 szt.(jeś!i
dotyczy)

NiniejszYm oŚwiadczam, ze w okresie 7 lat poprzedzających datę złożenia oferty
wYmienione w Punkcie 2. Środki trwałe nie były współfinansowane ze środków
wsPÓ|notowYch ani z krajowych Środków stanowiących pomoc publiczną lub pomoc de
minimis,

NiniejszYm oŚwiadczam ze wymienione w punkcie 2. środki trwałe nabyłem od podmiotu

.,,..,.. (nazwa podmiotu)
w dniu (data zakupu) w miejscowości .,................... (miejsce zakupu).

1. Zbiorniki magazynowe miazgi kakaowej 20 ooo kg - 4szt. (jeśli dotyczy)

NiniejszYm oŚwiadczam, ze w okresie 7 lat poprzedzających datę złożenia oferty
wYmienione w Punkcie 1, Środki trwałe nie były współfinansowane ze środków
wsPÓlnotowYch ani z krajowych Środków stanowiących pomoc publiczną lub pomoc de
minimis"

NiniejszYm oŚwiadczam ze wymienione w punkcie 1. środki trwałe nabyłem od podmiotu

........ (nazwa podmiotu)
w dniu (data zakupu) w miejscowości ....,..,...,,........ (miejsce zakupu),
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3. Zbiornik masła kakaowego 10 0OO kg - 2 szt.(jeŚli dotyczy)

Niniejszym oŚwiadczam, ze w okresie 7 lat poprzedzających datę złożenia oferty

wymienione w punkcie 3. Środki trwałe nie były współfinansowane ze środków

wspólnotowych ani z krajowych Środków stanowiących pomoc publiczną lub pomoc de

minimis.

Niniejszym oŚwiadczam ze wymienione w punkcie 3. środki trwałe nabyłem od podmiotu

,........ (nazwa podmiotu)

w dniu (data zakupu) w miejscowości ...,....,......,.,,., (miejsce zakupu).

4. Zbiornik masła kakaowego 2 OOO kg - 1 szt. Element llnii dezodoryzacji
masła (jeśli dotyczy)

Niniejszym oŚwiadczam, ze w okresie 7 lat poprzedzających datę złożenia oferty

wymienione w punkcie 4, Środki trwałe nie były współfinansowane ze środków

wspólnotowych ani z krajowych Środkow stanowiących pomoc publiczną lub pomoc de

minimis"

Niniejszym oŚwiadczam ze wymienione w punkcie 4. środki trwałe nabyłem od podmiotu

,..,.,.. (nazwa podmiotu)

w dniu (data zakupu) w miejscowości .,..,.,........,.,... (miejsce zakupu).

podpis osoby/osób

uprawnionych do
re p reze ntowa n i a Wy ko n a wcy

miejscowość, data
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