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ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę i montaŻ kotła parowego pokrywającego potrzeby nowei instalacji
do produkcji alkalizowanej miazgi kakaowej, alkalizowanego proszku
kakaowego oraz dezodoryzowanego masła 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.o1-1o- ooo7/L5w ramach podziałania
3,2,1 Badanie na rYnek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowane'o
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W związku z PowYŻszVm zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na
dostawę i montaŻ kotła Parowego pokrywającego potrzeby nowej instalacji do
Produkcji alkalizowanej miazgi kakaowej, alkatizowanego proszku kakaowego
oraz dezodoryzowanego masła kakaowego.

1. zamawiający i osoby uprawnione do kontaktu z oferentami.

Union Chocolate Spółka z o.o.
Słońsk Dołny 3A, 87-720 Ciechocinek
NIP 8542036872, REGoN B11920394

Adres do korespondencji :

Al. Racławickie 6, 99-320 Żychlin

Tel, 24 2B5 10 41
Fax 24 285 1816

Osoby uprawnione do kontaktów:
lozer uomlntaK - Dyrektor ds. Te,
tel. (24) 2B5 10 41; 600 3OB 78-
e-mail : jozef.dominiak@unionchocolate. pl
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2.

3.

Postanowienia ogólne.

2.t. zamawiający nie dopuszcza mozliwości składania ofert częściowych2,2, ZamawiającY nie dopuszcza mozliwości skłaJańi. Ór"rt wariantowych

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kotła parowego pokrywającego
potrzeby nowej instalacji do produkcji atkatizowanej miazgi kakaowej,
alkalizowanego Proszku kakaowego oraz dezodoryzowanego masła kakaowego

KOD CPV: 422t5O00-6
Nazwa kodu: Maszyny do przemysłowego przygotowania lub produkcji zywności lub
napojów.

Kocioł parowy o następujących parametrach produkowanej pary:
a) o ciŚnieniu roboczYm 20 bar i zapotrzebowaniu pary 50 KG/H i zwrocie kondensatu

o wysokości 50 KG/H, (potrzeby dezodoryzacji masła kakaowego),
b) o ciŚnieniu 12 bar i zaPotrzebowaniu 30o KG/H, (potrzeby dezodoryzacji masła

kakaowego),

c) o ciŚnieniu 8-12 bar i zapotrzebowaniu 2300 kg/h na potrzeby alkalizatora,
d) o ciśnieniu 6 bar i zapotrzebowaniu ok .600 kg/h,
e) kotłownia zasilana gazem LNG.
f) Kocioł winien PokryĆ potrzeby grzania obwodów młynów cMG i CME, grzania

zbiorników magazYnowYch miazgi (w tym zbiornika śruty, filtra masła kakaowego,
. komPletu instalacji dezodoryzacji oraz wszystkich rurociągów technologicznych

wyposazonych w płaszcze grzewcze,

Minimalna wydajność kotła 4 tlh przy ciśnieniu 12 bar roboczego.

Nowa kotłownia winna PosiadaĆ pełną technologię z uwzględnieniem niskiego zwrotukondensatu na poziomie ok. 70 o/o,

Proszę o wskazanie cenY z uwzględnieniem powyższych parametrów (lub równowaznych
/lepszych tech nolog icznie),

zakres prac, które nalezy wykonać montując nowy kocioł i nie przerywając produkcji wZakładzie:
o Dostawa, montaŻ i uruchomienie kotłowni parowej kontenerowej, zastępczej naczas robót, wraz z zbiornikiem oleju opałowego.
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o Demontaż przez dach wymaganych urządzeń kotłowni parowej istniejącej
celu montazu nowej kotłowni.

o Dostawa, ustawienie i montaż urządzeń i elementów nowej kotłowni.o prace mechaniczne, prefabrykacja, montaz urządzeń wytwarzania pary
tech nolog icznej.

o Prace malarskie rurociągów i konstrukcji.
o Prace izolacyjne na rurociągach.
o Prace elektryczne,
o Końcowe uruchomienie i odbiory.
o Dostawa kompletu dokumentacji CE.

UWAGI:
- Istnieje mozliwość wizji lokalnej w miejscu realizacji inwestycji.

zamawiający jest zainteresowany zakupem wyłącznie nowych urządzeń.
4. Termin realizacji zamówienia.

Dostawa i montaz w terminie do 201B-OB-3O.

5. Miejsce dostawy/ reatizacji 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.
6,1,0 udzielenie zamówienia mogą się 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 zamówienia.

6,t,4, Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
oferent Powinien okazaĆ referencje od minimum 3 firm, dla których zrealizował
podobne zamówienie z ostatnich 3 lat.
Zastrzegamy mozliwoŚĆ weryfikacji przekazanych informacji. W przypadku
negatywnej weryfikacji informacji podanych w oświadczeniu oferta zostanie
wykluczona.
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6,2, Ocena sPełniania WarunkÓw udziału w postępowaniu nastąpi w formule ,,Spełnia,,f
,,Nie sPełnia" W oParciu o informacje zawarte w dokumentach przedłożonych przez
WYkonawcę do ofertY i oŚwiadczeniach zawartych w Formularzu ofertowym.

7, Dodatkowe warunki i wymagania, które każdy Wykonawcy jest zobowiązany
do spełnienia
7,1,WYkonawca zobowiązuję się do zawarcia pisemnej umowy w miejscu iterminie

wyznaczony m przez Za mawiającego.
7.2,Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

7,2,t, za rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron
z PrzYczYn lezącYch Po stronie Wykonawcy - w wysokości 5olo łącznego
wynagrodzenia netto;

7,2,2, w PrzYPadku oPÓŹnienia w dostawie maszyn - w wysokości 0,2o/o
wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia,

7,2,3, za oPÓŹnienie w usunięciu wad iusterek, stwierdzonych podczas odbioru
końcowego - w wYsokoŚci 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 Zamawiającego
odszkodowania PrzewYzszającego wysokość nałozonej kary umownej na zasadach
ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.

7,4, Warunkiem PodPisania umowy będzie zgoda na wniesienie zabezpieczenia
nalezYtego wYkonania umowy w postaci kaucji w wysokoś ci 5o/o wynagrodzenia
netto oraz Przedstawienie opłaconej polisy OC na kwotę odpowiadającą co najmniej
wielkości zamówienia.

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 zacią9nięcia
zobowiązań W imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czYnnoŚci związan e 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 lOo/o udziałów lub akcji,
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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.
Na potwierdzenie braku przesłanki wykluczenia z postępowania wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć oświadczen ie - załącznik nr 2

9, Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć
wykonawcy w cetu 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 rcow / 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, Pełną ofertę handlową zgodną z opisem przedmiotu zamówieni a oraz z

wymaganiami okreŚlonymi w niniejszym zapytaniu,
9'5' Referencje od minimum 3 firm, dla których wykonawca zrealizował podobne

zamówienie z ostatnich 3 lat,

1O. Termin i miejsce złożenia oferty.
oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3o.o4.2o18 r. dogodziny 16:OO.

o OsobiŚcie lub listownie (wypełniony formularz ofertowy, pełna oferta handlowa wraz
z WymaganYmi załącznikami PodPisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji
na ad res korespondencyjny Za mawiającego :

Union Chocolate Spółka z o.o.
Al, Racławickie 6, 99-320 Żychlin
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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: ,,oferta na dostawę i montaż kotłaparowego''

złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jezeli kompletna oferta wpłynie do biuraZamawiającego (Al, Racławickie 6, 99-320 Zychlin) lub na skrzynkę mailową o podanym
wYŻej adresie w terminie okreŚlonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego niedecyduje o skutecznym wniesieniu oferty. oferty złożone po terminie nie będą brane pod
uWa9ę.

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 1 do niniejsz ego Zapytania orazwszYstkie Wymagane załączniki. Wykonawca może złożyc tylko jedną ofertę. oferta
Powinna bYĆ PodPisana Przez upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej
strony parafowane, Jezeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę niewYnika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyc takzepełnomocnictwo 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 o4.o5.2o18 r. o godz.12:oo w biurze Zamawiającego
(Al' Racławickie 6, 99-320 ZYchlin). Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia
ofert,

13. kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obticzenia.
Maksymalna liczba punktów mozliwych do uzyskania - 100
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14.

oPis krYteriów, którYmi firma będzie się kierowa ła przy wyborze oferty oraz znaczenie
tych kryteriów.

zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów
wyliczonych w oparciu o powyzsze kryterium. za najkorzystniejszą zostanie uznana
oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.
zaproponowana przez wykonawcę cena powinna zostać w ofercie podana jako cena
netto wYraŻona w PLN, W PrzYPadku wskazania w ofercie ceny w walucie innej niz pLN,
cena ta zostanie przeliczona na pLN według średniego kursu danej waluty
oPublikowanego Przez NarodowY Bank Polski z dnia poprzedzającego dzienotwarcia
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.

rn fo rma cje d otyczące n aj ko rzystn iejszej ofe rty.
o wYborze najkorzYstniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkie podmioty,
które przesłały oferty w ustalonym terminie.

zakres zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania.
ZamawiającY zastrzega sobie mozliwość dokonywania zmian w umowie zawartejz 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;

15.

Stosunekcenyna@
badanej oferty mnozony przez 8Q

Okres gwarancji

liczony w latach
OdOdo20 Długość okresu gwararrcii

o odOdo2lat-Opunktów;

o 3 lata - 10 punktów;

r 4 lata i więcej - 20 punktów;
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- WystąPienia obiektYwnYch Przyczyn niezaleznych od Zamawiającego i oferenta;
- wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższeji
- zmiany istotnych regulacji prawnych.

16. Pozostałe informacje.
16'1' PoPrzez złoŻenie oferty oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości

PozostałYch oferentów szczegółów 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 uniewaznieniapostępowania,

o nie wybrania zadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,

o Pozostawienia bez rozPatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego
zapytania.

W PrzYPadku zaistnienia Powyzszych okoliczności oferentom nie przysługują zadne
roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
ZamawiającY informuje, ze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę zdnia 29 stYcznia 2O04r, - Prawo Zamówień publicznych, dlatego nie jest mozliwe
stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

17, Załączniki:
77,7.

77,2.

Formularz ofertowy.
oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania.

UlllON Ghocolate §p. l o.o.
Słońsk Dolnv 3A

Adrłr do korsspóndcncji
A]. Racławickie 6, 99-320 ŻYCHL|N
lel. 24 285 10 41 , fax: 24 285 1 8 l 6
NlP 85+2$36{72 REGoN 81 1 92039ł
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Załącznik nr 1

PARP €I

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy

Adres siedziby

nr telefonu

NIP, REG2N

PrzYstęPując do udziału W Postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego
na dostawę i montaŻ kotła Parowego pokrywającego potrzeby nowej instalacjido produkcji
a!kalizowanej miazgi kakaowej, a!katizowanego proszku kakaowego oraz dezodoryzowanego masła
kakaowego

oferuję/emY realizację wykonania przedmiotu dostawy określonego w niniejszymzapytaniu ofertowym na warunkach i zasadach w nim określony.ń.

kwota słownie:



1. Oświadczam/y, że zaoferowany przez
wymaga n ia za mawiającego.

2. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się
wnosimy do nich zadnych zastrzeżeń
przygotowania oferty.

PARp €I Unia EUropejska
EUfopejskl FUndu5ł
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nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie

z warunkami Zapytania Ofertowego, nie
oraz uzyskaliŚmy niezbędne informacje do
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W PrzYPadku wYboru naszej oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązuję/emy się dozawarcia pisemnej umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przezzamawiającego.

3, oŚwiadczam/y, Że posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności
lub czYnnoŚci, jezeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.4, oŚwiadczam/Y, Że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
za pewn iającej wykona n ie przed miotu za mówien ia.

5, oŚwiadczam/Y, Że nie ogłoszono w stosunku do nas upadłości, nie złożonowniosku oupadłość ani nie otwarto w stosunku do nas postępowania likwidacyjnego6, OŚwiadczam/Y, że posiadamy niezbędną wiedzt i doświadc."nió do wykonania
zamówienia.

7, Jestem/ŚmY związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upłynięcia terminuskładania ofert.
B, oferuję/emY realizację Przedmiotu zamówienia na warunkach wskazanyc h przez

zamawiającego w zapytaniu ofertowych wraz zjego załącznikami.9, Do formularza załączono następujące dokumóniy, które stanowią jej integralną
część:

podpis osoby/osób

uprawnionych do
re p rez e ntowa n i a Wy ko n a wcy

miejscowość, data

Okres gwarancji w pełnych latach

Dostawa i montaz
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Zalącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZESŁANEK DO WYKLUCZEN|A Z POSTĘPOWAN|A

W imieniu wykonawcy oświadczam, iż pomiędzy Zamawiającym - Union Chocolate
Spółka z o.o.r a wykonawcą

(Nazwo Wykonawcy)

nie istnieją powiązania kapitałowe lub osobowe.

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 IO % udzialow 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

przysposobienia, opieki lub kurateli.

Miejscowość, data podpis osoby/osob

u p raw ni onych d o re preze ntow a n ia

Wykonawcy


