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ZAPYTANIE oFERrfoWE

Na dostawę i posadowienie zbiornikó* -"g"=jnowych miazgi kakaowej oraz
masła kakaowego będących elementami ciągu technologicznego słuzącego do

wyprodukowania alkalizowanej śruty kakaowej, alka|izowanej miazgi kakaowej,

dezodoryzowa nego masła ka kaowego oraz alkalizowa nego proszku ka kaowego.

Union Chocolate Sp. z o.o. z siedzibą w Słońsku Dolnym 3A, 87-720

Ciechocinek realizuje projekt pt, ,,Czekolada Twoićh marzeń, Nowa technologia, Nowe

produkty z ziaren kakaowca", Umowa o dofinansowbnie nr POIR.03.02.01-10-0007/15 w

ramach podziałania 3.2.1 Badanie na rynek Prograrłru Operacyjnego Inteligentny Rozwój

współfinansowanego ze środków Europejskiego FunQuszu Rozwoju Regionalnego.

dostawę i posadowienie

kakaowego.

1. Zamawiający i osoby uprawnione do kontaktu z oferentami.

W związku z 1>owyższym zwracamy się z proŚbą o przedstawienie oferty na

zbiorników magazynowyęh miazgi kakaowej oraz masła

Union Chocplate Spółka z o.o.
Słońsk Dolny 3A, 87-72O Ciechocinek
NIc B542o36872, REGoN B11920394

Adr§s do koręspondencji :

Al. !,acławickie 6, 99-320 Żychlin

te| zą 2B5 10 41
Fax 24 285 1816

Osqby uprawnione do kontaktów:

(24) 2B5 70 4t; 600 30B 7B2
i l : jozef.dominiak@u nionchocolate, pl

tel.
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2,L.Zamawiający dopuszcza mozliwości srłaOan|a ofert częściowych na urządzenia
wymienione w punktach od 3.1, do 3.6.

2.2, Zamawiający nie dopuszcza mozl iwości składania ofert wariantowych

3, Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i posa{owienie zbiorników
magazynowych mlazgi kakaowej oraz masła k{kaowego będących elementami
ciąg u tech nolog ic?nego słuzącego do wyprod u koJvan ia a l kal izowanej śruty ka kaowej,

al kalizowanej miazgi kakaowej, dezodoryzowanego masła kakaowego oraz

al kalizowa nego- proszku ka kaowego.

KOD CPV: 42215000-6

Nazwa kodu: Maszyny do przemysłowego przygotowania lub produkcji zywności lub

napoJoW

Lista zbiorników:

3.1. Zbiornik magazynowy miazgi kakaowej - 1 szt.
Zbiornik do przechowywania miazgi kakaovłej o następujących parametrach :

o temperatura przechowywania 50-10d oC
o zbiorniki pionowe , trzy płaszczowe ( z płaszczem 9rzewczym ) ,

izolowane, Czynnik grzewczy woda ; ciŚnienie max.3,5 bara
o wykonanie zbiorników : stal nierdzewna ewentualnie stal węglowa
o pojemnoŚĆ zbiornika : od 15 000 do 25000 k9.
o gęstość medium : 1050 kg/m3,
o gabaryty zbiornika ; nie mogą przekroczyĆ 6,96m ( tj. wys.hali)

Zbiornik winien posiadać :

o właz okrągły DN 500 na dennicy górhej ,odpowietrznik z siatką,
o króciec zasilający , spustowy , króciec czujnika poziomu i temperatury
o zbiornikzaopatrzony w mieszadło rarnowe z napędem.

3,ż,Zbiornik magazynowy miazgi kakaowej - 1 szt.
Zbiornik do przechowywania miazgi kakaowej o następujących parametrach :

o temperatura przechowywania 50-100 oC
o zbiorniki pionowe , trzy płaszczowe ( z płaszczem grzewczym ) ,

izolowane. Czynnik grzewczy woda , ciŚnienie max.3,5 bara
o wykonanie zbiorników : stal nierdzeiyna ewentualnie stal węglowa
o pojemność zbiornika : od 15 000 do 25000 k9.
o gęstoŚĆ medium : 1050 kg/m3,
o gabaryty zbiornika : nie mogą przek|oczyĆ 6,96m ( tj. wys.hali)

Zbiornik winien posiadać :

o właz okrągły DN 500 na dennicy górnej ,odpowietrznik z siatką,
o króciec zasilający , spustowy , króciec czujnika poziomu i temperatury
o zbiornik zaopatrzony w mieszadło ramowe z napędem.



Fundusze
Europejskie
lnteli9enŁny Rozwó.j

pARp €l Unla EUfopejsk.
EufupeJskl FUnd!§i

Rorwoj! Re9loóalne9o

3,3. Zbiornik magazynowy miazgi kakaowej - 1 szt.
ZbiorniĘ do przechowywania miazgi kakaowej o następujących parametrach :

o temperatura przechowywania 50-100 oC
o zbiorniki pionowe , trzy płaszczowe ( z płaszczem 9rzewczym ) ,

izolowane. Czynnik grzewczy woda , ciśnienie max.3,5 bara
o wy.konanie zbiorników : stal nierdzetlvna ewentualnie stal węglowa
o pojemnoŚĆ zbiornika : od 15 000 do 25000 kg.
o gęstoŚĆ medium : 1050 kg/m3,
o 9abaryty zbiornika : nie mogą przeĄroczyĆ 6,96m ( tj, wys.hali)

Zbiornik winien posiadać :

o właz okrągły DN 5OO na dennicy górnej ,odpowietrznik z siatką,
o króciec zasilający , spustowy , króciei czujnika poziomu i tempeiatury
o zbiornik zaopatrzony w mieszadło rainowe z napędem.

3.4. Zbiornik magazynowy miazgi kakaowej - 1 szt.
ZbiorniĘ do przechowywania miazgi kakaovyej o następujących parametrach :

o temperatura przechowywania 50-10Q o6
o zbiorniki pionowe , trzy płaszczowe ( z płaszczem 9rzewczym ) ,

izolowane. Czynnik grzewczy woda , ciśnienie max.3,5 bara
o wykonanie zbiorników : stal nierdzewna ewentualnie stal węglowa
o pojemność zbiornika : od 15 000 do 25000 k9.
o gęstoŚĆ medium : 1050 kg/m3,
o gabaryty zbiornika : nie mogą przeĄroczyĆ 6,96m ( tj. wys.hali)

Żbiornik winien posiadać :

o właz okrągły DN 50O na dennicy górnej ,odpowietrznik z siatką,
o króciec zasilający , spustowy , króciec czujnika poziomu i temperatury
o 4biornik zaopatrzony w mieszadło ra{nowe z napędem.

3.5. Zbiornik masła kakaowego - 1 szt.
Zbigrnik do przechowywania masła kakaowEgo o następujących parametrach :

o temperatura przechowywania 50 oC
o zbiorniki pionowe , trzypłaszczowb ( zpłaszczem grzewczym)

izolowane . Czynnik grzewczy woda , ciśnienie max.3,5 bara
o wykonanie zbiornika : stal nierdzewlla ew. ze stali wę9lowej
o pojemnoŚĆ zbiornika ok 25000 kg
o gęstoŚĆ medium : 800-850 kg/m3,
o wysokość zbiornika nie moze przelĄraczać 6,96cm

Zbiornik winien posiadać :

o vyłaz okrągły DN 500 na dennicy górpej , odpowietrznikz siatką,
o króciec zasilający ,spustowy , króĆieq czujnika poziomu i temperatury,
o mieszadło ramowe lub kotwicowe z napędem.

3.6. Zbiornik masła kakaowego - 1 szt.
Zbiornik do przechowywania masła kakaow§9o o następujących parametrach :

o temperatura przechowywania 50 oC
o zbiorniki pionowe , trzypłaszczow§ ( zpłaszczem grzewczym)

izolowane . Czynnik grzewczy woda , ciśnienie max.3,5 bara
o wykonanie zbiornika : stal nierdzewna ew. ze stali węglowej
o pojemnoŚĆ zbiornika ok 25000 k9
o gęstość medium : B0O-B50 kg/m3,
o WysokoŚć zbiornika nie może prze]ĄraczaĆ 6,96cm

Zbiornik winien posiadać :

o właz okrągły DN 5OO na dennicy górtrej , odpowietrznikz siatką,
o l(róciec zaŚliaiący ,spustowy , t<ióĆieq cŹujnika poziomu i temperatury,
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o mieszadło ramowe lub kotwicowe z napędem.

UWAGI :

1. Zamawiający jest zainteresowany zakupem llowych tub używanych środków
trwałych.

2. Mozliwość ofertowania pojedynczo zbiornikóv,l.
3. Wysokość hali na której mają zostać postawione zbiorniki 6,96 m.
4. Zamawiający przed zakupem dokona weryfi[acji stanu technicznego.
5. Zbiorniki winny byĆ oproznione i czyste.

4. Termin realizacji zamówienia.

Dostawa w terminie do 201B-OB-16.

Wykonawca ma olrowiązek uzgodnienia z Zamawiającym każdej dostawy
elementów z 14-dniowym wyprzedzeniem

5. Mlejsce dostawy/ realizacji przedmiotu zamówienia.
Union Chocolate Spółka z o.o.

Al. Racławickie 6, 99-320 Żychlin.

6, Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków.
6.1. O udzielenie zamówienia mogą się tpbiegać Wykonawcy, ktorzy łącznie

spełniają następujące warunki.

6,1.1. Posiadają uprawnienia do wykonilwania określonej działalności lub

czynnoŚci jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich

u prawnień.

6,L2. Nie ogłoszono upadłości w stosunku flo wykonawcy, nie złożono wniosku o

upadłoŚć Wykonawcy, nie otwarto w stosunku do Wykonawcy
postępowa n ia l i kwidacyj nego.

6.1,3. Znajdują się w sytuacji ekonoriicznej i finansowej zapewniającej

wykonanie przedmiotu zamówienia.

6,2, 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
Formularzu ofertowym.

Wk
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7. Dodatkowe warunki i wymaganaa, które kaldy wykonawcy jest zobowiązany
do spełnienia

7.7. Wykonawca zobowiązuję się do zavilarcia pisemnej umowy w miejscu i

terminie wyznaczon ym przez Zamawiljącego.
7,2, WYkonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za rozwiązanie umowy

lub odstąpienie od umowy przez którf,rol*i"k ze stron z przyczyn lezących
Po stronie WYkonawcy - w wysokości 5olo łącznego wynagrodzenia netto;

7,3. ZaPłata kary umownej nie *yłą|.u mozliwości dochodzenia przez
Za mawiająceg o odszkod owa n ia przew,y ższającego wysokość nałozonej ka ry
umownej na zasadach ogólnych okre{lonych w kodeksie cywilnym.

Przesłanki wyktuczenia Wykonawców z postępowania
Z PostęPowania Zamawiający wykluczy poamio{v powiązane osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne

Powiązania między Zamawiającym lub osoOJmi upowaznionymi do zacią9nięcia
zobowiązań W imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynnoŚci związane z przygotowPniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a wykonawcą/ polegające na:

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spfłki cywilnej lub spółki osobowej,
Posiadaniu co najmniej 10o/o udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorqzego lub zarządzającego, prokurent,
pełnomocnika, pozostawaniu w zw|ązku małzeńskim, w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w lit]]ii prostej, pokrewieństwa drugiego
stoPnia lub powinowactwa drugiego stolnie w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli,

o Na Potwierdzenie braku przesłanki wykluczenia z postępowania wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć oświadczeni{ - załącznik nr 2

9. rnformacja o oŚwiadczeniach i dokumlntactr jakie mają dostarczyć
wykonawcy w celu potwierdzenia warunkór/v zamówienia:

9.1.AktualnY odpis z właŚciwego rejestru - KRS |ystawiony nie wcześniej niz 6 m_cy

Przed uPłYwem terminu składania ofert lub równowazna odpisowi z KRs
informacja odpowiadająca odpisowi aktual{remu z rejestru przedsiębio rców /

8.

o

o

o

zaświadczeni o wpisie do CEIDG wystawionę nie wczeŚniej niz 6 miesięcy przed
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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 ińformacji o podmiotach wpisanych do

Rejestru udostępnionych przez centralną Informację krajowego Rejestru
Sądowego na stronie internetowej ems.ms.dov.pl lub na podstawie zaświadczenia
o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji Q Działalności Gospodarczej).

9.2. Wypełniony formularz oferty (wg załącznika nr I do Zapytania ofertowego).
9.3. OŚwiadczenie wykonawcy o niepozostawdniu w stosunku powiązania z

Zamawiającym (w9 załącznik nr 2 do zapytahia ofertowego).

9.4. OŚwiadczenie dotyczące używanych środkpw trwałych według załącznika nr
3 do zapytania ofertowego (jeśti dotycz{):

9.4.t. oŚwiadczenie Wykonawcy, że w okresie 7 lat poprzedzających datę złożenia
oferty Środek trwały nie był współfinansQwany ze środków wspólnotowych ani

z krajowych Środków stanowiących pomoc publiczną lub pomoc de minimis,
g,4.2, oŚwiadczenie Wykonawcy określające pd kogo nabył środek trwały oraz

wskazujące miejsce i datę jego nabycia;

9.5. Pełną ofertę handlową zgodną z opisem przedrrliotu zamówienia oraz z wymaganiami
określonymi w niniejszym zapytaniu.

10, Termin i miejsce złożenia oferty.
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminib do dnia 21.05.2018 r. do
godziny 16:OO.

o OsobiŚcie lub listownie (wypełniony formularż ofertowy, pełna oferta handlowa
wraz z wymaganymi załącznikami podpisany przezosobę uprawnioną do

reprezentacji na adres korespondencyjny Zalnawiającego:

Union Chocolate Spółka z o.o.
Al, Racławickie 6, 99-320 Żychlin

o W formie elektronicznej (skan formularza ofertowego, pełna oferta handlowa wraz
z Wyma§anymi załącznikami podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji)
na ad res : sekreta riat@u nionchocolate. pl

Na kopercie/w temacie wiadomości proszę podać: ,,Óferta na dostawę i posadowienie
zbiorników magazynowych miazgi kakaowej oĘaz masła kakaowego."

ZłoŻenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jezeli kompletna oferta wpłynie do biura
Zamawiającego (Al. Racławickie 6, 99-320 Żychlin) iub na skrzynkę mailową o podanym
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WYzej adresie w terminie okreŚlonym w niniejszym fruntcie. Data stempla pocztowego
nie decYduje o skutecznym wniesieniu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą brane
pod uwagę.

oferta powinna zostaĆ przygotowana zgodnie z Wynlogami zawartymi w niniejszym
ZaPYtaniu ofertowym. W języku polskim, w formie Pisemnej. powinna zawierać co
najmniej wYPełniony formularz oferty stanowiący za|ącznik nr 1 do niniejszego
ZaPYtania oraz wszystkie wymagane załączniki. Wyl{onawca 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 nie wynika z załączonego Ookunłentu rejestrowego, do oferty nalezy
dołączYĆ takze pełnomocnictwo w oryginale lub w pdstaci kopii poświadczonej notarialnie,
Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotówaniem i złozeniem oferty.

11. Termin związania ofertą.
wykonawca pozostaje związany ofertą przez okłes min. 30 dni. Bieg terminu
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składarlia ofert.

12. Termin i miejsęe otwarcia ofert.
otwarcie ofert nastąpi dnia 22.05.2018 r. o godz.12:oo w biurze Zamawiającego
(Al. Racławickie 6, 99-320 Zychlin). Zamawiająly nie przewiduje publicznego
otwarcia ofert.

13. Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obligzenia.
Maksymalna liczba punktów mozliwych do uzys|ania - 100

opis kryteriów, którymi firma będzie się kierowailu pr.y wyborze oferty oraz
znaczenie tych kryteriów.

Lp. Rodzaj Kryterium Punktacja Sposób oceny

1 Cena OdOdo50 Stosunek

badanej d

ceny najnizszej oferty do ceny
,ferty mnozony przez 50

2 Okres gwarancji

liczony w

miesiącach

OdOdo10 Długość okresu gwarancji :

. od 0 do 23 m-cy - 0 punktów;

. 24 m-ce lub więcej - 10 punktów;
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3 Cechy jakościowe -
Wykonanie
zbiornika

Od5do40 Stal KO-

Stal wę9

-40 punktów

owa - 5 punktów

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie

wyliczonych w oparciu o powyzsze kryterium,

Wyniku osiągniętej liczby punktÓw

Z uwagi na mozliwoŚĆ składania ofert częściow1,|ch urządzenia wymienione w
przedmiocie zamówienia w punktach od 3.1. do 3.6. będąoceniane oddzielnie. Za
najkorzystniejszą/e zostanie/ą uznana/e ofertaly, która/e uzyska/ją najwyższą liczbę
punktów za poszczególne urządzenia wymieniolpo w punktach od 3.1. do 3.6.

Zaproponowana przez Wykonawcę cena powinnp zostać w ofercie podana jako cena
netto wyraŻona w PLN. W przypadku wskazania w ofercie ceny w walucie innej niż
PLN, cena ta zostanie przeliczona na PLN wedłuB średniego kursu danej waluty
opublikowa nego przez Narodowy Bank Polski z |nia poprzedzającego dzieńotwarcia
ofert. Cena oferty powinna zawierać wszystkie lioszty niezbędne dla wykonania
Przed miotu Zamówienia. Dla zapewnienia poróvtnywalności ofert dostawców
krajowych i zagranicznych ceną podlegającą ocęnie będzie łączna cena netto (bez
podatku VAT) określona w ofercie.

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

15. Zakres zmian umowy zawartej w wyniku pfzeprowadzonego postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie mozliwość dokbnywania zmian w umowie zawartej
z Oferentem, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania.
Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zavlierane w formie pisemnego aneksu,
a ponadto będą one mogły być wprowadzone ą powodu:

- wystąpienia uzasadnionych zmian * ,akr"Jie i sposobie wykonania przedmiotu
zamówienia lub terminu jego wykonania;
- wystąpienia obiektywnych przyczyn niezalezĘych od Zamawiającego i oferenta;
- wystąpienia okoliczności będących wynikiem pziałania siły wyższeji
- zmiany istotnych regulacji prawnych.

E
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|drrr do korespóndencji
Ą. Baclawickie 6. 9d_320 żvcHLlN
!ę!. ł_ł.2_85:J0 41, fax: 24 285 18 16

16. Pozostałe informacje.
16,1. Poprzez złożenie oferty Oferent wyraŻa zgodę na podanie do wiadomości

pozostałych Oferentów szczegółów ofęrty. Oferent ma prawo nie wyrazić
zgody na podanie do wiadomoŚci szczegółów technicznych przedmiotu

t6.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo {o:
o zmiany warunków udzielenia zamówienia,

o unieważnienia postępowania,

o nie wybrania zadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczynyt

o pozostawienia bez rozpatrzenia

zapytania.
oferty r|iezgodnej z wymogami niniejszego

W przypadku zalstnienia powyzszych okolicznośpi Oferentom nie przysługują zadne
roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Zamawiający informuje, ze postępowanie nie je§t prowadzone w oparciu o ustawę z
dnia 29 stycznia 2OO4r. - Prawo Zamówień Rubiicznych, dlatego nie jest mozliwe
stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

t7. Załączniki=

L7,t. Formularz ofertowy.

!7.2, oświadczenie o braku przesłanek do Wykluczenia z postępowania.

L7,3. Oświadczenie dotyczące uzywanych śilodków trwałych.

REGoN 8ł192$9ł
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Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy

Adres siedziby

nr telefonu

NIP, REGON

Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzon|r. * trybie zapytania ofertowego

Na dostawę zbiorników magazynowych miazg| kakaowej oraz zbaorników masła
kakaowego

oferuję/emy realizację wykonania przedmiotu dostawy określonego w niniejszym
zapytaniu ofertowym na warunkach i zasadach w ni{n określonych.

1, Zbiornik miazgi kakaowej - 1 szt.

Urządzenie f* No*"
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I- Uży*rnu

cena netto Kwota sło nie

Okres gwarancji w miesiącach

Termin realizacji

2. Zbiornik miazga kakaowej - 1 szt.

Urządzenie
I] No*.

r Użyr.nę

cena netto kwota słownie

Okres gwarancji w miesiącach

Termin realizacji

3. Zbiornik miazgi kakaowej - 1 szt.

Urządzenie
|* No*"

|- Uży*unę

cena netto kwota słownie

Okres gwarancji w miesiącach

Termin realizacji

4. Zbiornik miazgi kakaowej - 1 szt.
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5. Zbiornik masła kakaowego - 1 szt.

Urządzenie
[- No*"

r Uży*.n.

cena netto kwota słovt/n le

Okres gwarancji w miesiącach

Termin realizacji

6, Zbiornik masła kakaowego - 1 szt.

Urządzenie
|* No*"

r Uży*rn"

cena netto kwota słotłlnie

Urządzenie
l-- No*.

I- użyr.nę

cena netto kwota słownie

Okres gwarancji w miesiącach

Termin realizacji
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Okres gwarancji w miesiącach

Termin realizacji

W przypadku wyboru naszej oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązuję/emy się do
zawarcia pisemnej umowy w miejscu i terminie wvznaJzonym przez Zamawiającego.

1, OŚwiadczam/y, że zaoferowany przez nu, pr.{driot zamówienia spełnia wszystkie
wymaga nia zamawiającego.

2, OŚwiadczam/y, że zapoznaliśmy się z warlnkami Zapytania ofertowego, nie
wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz uŻyskaliśmy niezbędne informacje do
przygotowania oferty.

3. OŚwiadczam/y, że posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności
lub czynnoŚci, jezeli ustawy nakładają obowiązdk posiadania takich uprawnień.

4. OŚwiadczam/y, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
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 po§tępowania likwidacyjnego

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

7. Jestem/Śmy związani niniejszą ofertą przez
składania ofert,
Oferuję/emy realizację przedmiotu zamówien|a na
Zamawiającego w Zapytaniu ofertowych wraz z|jego
Do formularza załączono następujące dokumenty,
część:

B,

9.

okres 30 dni od daty upłynięcia terminu

r warunkach wskazanych przez
załącznikami.

które stanowią jej integralną

podpis osoby/osób

uprawnionych do
rep rezentowa n ia Wy ko n awcy

miejscowość, data
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Załącznik nr 2

ośwlRoczENtE o BRAKU pRzEsŁANEK Do u/yrluczENtA z posTĘpoWANlA

W imieniu wykonawcy oświadczam, iz pomiędzy Za|Tawiającym - Union Chocotate
Spółka z o.o,| a wykonawcą

(Nazwa Wykonawcy)

nie istnieją powiązania kapitałowe lub osobowe,

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wząjemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego Iub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związańe z przy8otowaniem 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 człpnka organu nadzorczego lub zar]ządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewi!ństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugi$go stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Miejscowość, data podpis osoby/osob

u p raw n i o nych d o re pre ze ntowa n ia

Wykonawcy
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trwałych

nizej środków trwałych

Załącznik nr 3

oświadczenie
jest uzywany.

1. Zbiornik magazynowy miazgi kakaowej 1 lszt. (jeŚ!i dotyczy)

Niniejszym oŚwiadczam, ze w okresie 7 lat poprzedzających datę złożenia oferty
wymieniony w punkcie 1. Środek trwały nie był współfinansowany ze środków
wspólnotowych ani z krajowych Środków stanowiących pomoc publiczną lub pomoc de

minimis.

Niniejszym oświadczam ze wymieniony w punkcie 1, środek trwały nabyłem od

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

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

2, Zbiornik magazynowy miazgi kakaowej 1 1 szt. (jeśli dotyczy)

Niniejszym oŚwiadczam, ze w okresie 7 lat poprzedzających datę złożenia oferty
wymieniony w purlkcie 2. Środek trwały nie był współfinansowany ze środków
wspólnotowych ani z krajowych środków stanowiących pomoc publiczną lub pomoc de

minimis.

3. Zbiornik magazynowy miazgi kakaowej .' 1 szt. (jeśIa dotyczy)
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Niniejszym oświadczam, że w okresie 7 lat po|rzedzaiących datę złożenia oferty

wymieniony w punkcie 3. środek trwały nie był współfinansowany ze środków

wspólnotowych ani z krajowych środków stanowiąqych pomoc publiczną lub pomoc de

mlnlmlS.

Niniejszym oświadczam ze wymieniony w punkcie 3. środek trwały nabyłem od podmiotu

(nazwa podmiotu)

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

4. Zbiornik magazynowy miazgi kakaowej .' 1 szt. (jeś!i dotyczy)

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

wymieniony w punkcie 4. środek trwały nie był współfinansowany ze środków

wspolnotowych ani ;z krajowych środków stanowiących pomoc publiczną lub pomoc de

minimis,

Niniejszym oświadczam że wymieniony w punkcie 4. środek trwały nabyłem od podmiotu

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

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

5. Zbiornik ma§ła kakaowego - l szt. (jeśli dotyczy)

l

Niniejszym oŚwiadczam, że w okresie 7 lat pqprzedzających datę złożenia oferty

wymieniony w punkcie 5. środek trwały nie był współfinansowany ze środków

wspólnotowych ani z krajowych środków stanowiąbych pomoc publiczną lub pomoc de

mlnlmls,
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podpis osoby/osób

uprawnionych do
rep rezentowa n i a wy kon a wcy

Niniejszym oświadczłrm ze wymieniony w punkcie 5, Środek trwały nabyłem od podmiotu

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

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

miejscowośĆ, data

6. Zbiornik masła kakaowego - 1 szt. (ieśli dotyczy)

Niniejszym oświadczam, ze w okresie 7 lat poprzedzających datę złoŻenia ofertY

wymieniony w punkcie 6. środek trwały nie był współfinansowany ze Środków

wspolnotowych ani z krajowych środków stanowiących pomoc publiczną lub pomoc de

minimis.

Niniejszym oświadcz:am ze wymieniony w punkcie 6. Środek trwały nabyłem od Podmiotu

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

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


