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Zapytanie ofertowe

t.

W ramach procedury rozeznania rynku w związku z planowaną realizacją Projektu
pod nazwą ,,Czekolada Twoich marzeń. Nowa technologia. Nowe produkty z ziaren
kakaowca" nr POlR.03.02.01-10-0O07lts w ramach Działania 3.2 Wsparcie Wdrożeń
wynikÓw praca B+R, podziałanie 3.2.1 Badanie na rynek Union Chocolate Sp. z o.o.
wSłońsku Dolnym 3A,87-720 Ciechocinek zwraca się z prośbąo przedstawienie
oferty na obsługę geodezyjną inwestycji związaną z realizacją przedsięwzięcia
pn.,,Budowa hali produkcyjnej masła kakaowego i kakao z zapleczem socjalnym
w Żychlinie99-320, przy ulicy Al. Racławickie 6 wrazz zmianą lokalizacji zbiornika
wód opadowych , zmianą układu komunikacji wewnętrznej wraz z infrastrukturą
techniczną ,,.
2.Parametry obiektu:
Łączna pow. Hali - 1800 m kw. , - kubatura 5,L22 m sześć.W załączniku do zapytania
ofertowego załączamy,, Projekt zagospodarowania terenu,, , ,,rl.ut fundamentów
i przyziemia ,, oraz ,,opis techniczny projektowanej hali,,

3.

Zakres usługi:

Obsługa geodezyjna inwestycji obejmuje:
-

wyznaczenie linii regulacyjnej

i

stałych punktów odniesienia

-

pomiary realizacyjne dotyczące projektowanego budynku, zbiornika wód
opadowych, układu komunikacyjnego wewnątrz zaktadu wraz z infrastrukturą

techniczną.
-

pomiary sprawdzające

-

pomiary inwentaryzacyjne po wykonaniu inwestycji.

(

kontrolne

),

4. Oferty wcenach netto można składać do dnia 7.tt.20L6 roku
firmy lub drogą mailową na adres: sekretariat@unionchocolate.pl.

KRS

w sekretariacie

0000'ló9387 Sqd Rejonowy w Toruniu Vll Wydzioł Gospodorczy Krojowego Rejestru Sqdowego, Kopitoł zokłodowy: 5l ,200 zł
NlP

854-20-3ó-872 REGON 81192039Ą

5. Kryteria oceny:

Jedynym kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena.
6. Warunki

udziału w przetargu.

O zadanie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia geodezyjne
zakresie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych i pomiarów geodezyjnych
nieruchomości, sporządzania dokumentacji do celów prawnych.

w

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
-

załącznik 1.

RZĄDU

Zalącznlk I do Zapytania ofertowego

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczeniaz udziału w postępowaniu

Niniejszyrrr ośr,viadczanr1,. żc nie nra podstalł- do rvvklrrczenia nrnie (rras) z postępor,vatria o
udziclenie zanronięnia z urł,agi na porviązania osobolł,e lrrb kapitalorve z Zamarvialącynr, tj.
rvza.jcnrne porł,iązania nriędzr, zarnarviając},nr lub osobanri uprarvnionynri do zaciągania
zoborviązań rl, imieniu Zarnau,iającego lub osobami lr,1,,konrrjącl,rni dla Zarnarriająccgo
cz5nnoŚci zlviązane z przt,gotolvanielrr i przcprorr,adzenielrr procedun. lłyboru Wykonarvcy a
Wvkonar,vcą, polegalącc rv szczególności na:

l.
2.
3.
4.

uczestniczeniu lv spolce jako rłspolnik spolki c),rvilrręi lub spolki osobor,vej.
posiadariiu co najrrrniej 50ńudzia\u lub akcli.
pełrrienirr tirnkcii czlonka organll nadzorczegolu,b zarządczego, prokurenta. pełnomocrrika.
pozosta\\,aniu lv zrviązkrr nralżeliskir,r. rv stosunku pokrervieństwa lub porvinorvactwa w
linii prostcj" pokrervlcristrva drugiego stoptlia lub porvinorvactlva dnrgiego stoprria rv lirrii
boczrrej lub rv stosltnku przvsposobierria. opieki lub kurateli.
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(podpi s i/lt tb pieczęc ttpoważnione go
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