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Żychlin, dn. 27.02.2018 r.

ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 31.01.2O18 r.

Na dostawę i posadowienie zbiorników produkcyjno - magazynowych (część il)
z dokumentacją techniczną (DTR) będących elementami ciągu
technologicznego słuzącego do wyprodukowania alkalizowanej śruty kakaowej,
a l kalizowanej miazg i kakaowej, dezodoryzowanego masła ka kaowego oraz
alkalizowanego proszku kakaowego.

W dniu 27.o2.2ol8 r. nastąpiła zmiana treści zapytania ofertowego.
Zmianie uIegły następujące zapisy:

a. w związku z licznymi zapytaniami od potencjalnych oferentów
dotyczącymi zbyt krótkiego terminu dostawy przedmiotu zamówienia
zdecydowano o jego wydłużeniu o 1r5 miesiąca z 15.o6.2o18 r. na
30.07.2O18 r.

b. W związku z powyŻszym wydłużono termin składania ofert o 7 dni z
06.03.2018 r. na 13.03.2018 r.

c. Zmieniono również termin otwarcia ofeft z 07.o3.2o18 r. na 14.o3.2ot8 r.

zmiany w treści zapytania zostaĘ zaznaczone kotorem czerwonym.

Union ChocoIate Sp. z o.o. z siedzibą w Słońsku Dolnym 3A, 87-720
Ciechocinek realizuje projekt pt. ,,Czekolada Twoich marzeń. Nowa technologia. Nowe
produkty z ziaren kakaowca", Umowa o dofinansowanie nr PoIR.03.o2.o1-10-0007/15 w
ramach podziałania 3.2.1 Badanie na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
wsPÓłfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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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
służącego do wyprodukowania alkalizowanej Śruty kakaowej, alkalizowanej miazgi

ka kaowej, dezodoryzowa nego masła ka kaowego oraz a l ka l izowa nego proszku

kakaowego.

1. Zamawiający i osoby uprawnione do kontaktu z oferentami.

Union Chocolate Spółka z o.o.
Słońsk Dolny 3A, 87-720 Ciechocinek
NIP 8542036872, REGoN 8tl92o394

Adres do korespondencji :

Al. Racławickie 6, 99-320 Żychlin

Tel.24 285 10 41
Fax24 285 1816

Osoby uprawnione do kontaktów:
Józef Dominiak - Dyrektor ds. Techniczno - Produkcyjnvch
tel. (24) 285 10 41; 600 308 782
e-mail : jozef.dominiak@unionchocolate, pl

2. Postanowienia ogólne.

2.1.Zamawiający dopuszcza mozliwości składania ofert częściowych na urządzenia
wymienione w punktach od 3.1. do 3,4.

2.2, Zamawiający n ie dopuszcza możl iwoŚci składa n ia ofert wa ria ntowych

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i posadowienie w wyznaczonych przez
Zamawiającego miejscach zbiorników produkcyjno - magazynowych (część II) z
dokumentacją techniczną (DTR) będących elementami ciągu technologicznego
słuzącego do wyprodukowania alkalizowanej śruty kakaowej, alkalizowanej miazgi

kakaowej, dezodoryzowanego masła kakaowego oraz alkalizowanego proszku

kakaowego.

KOD CPV: 42215000-6

Nazwa kodu: Maszyny do przemysłowego przygotowania lub produkcji zywności lub

napojów
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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, dennica górna elipsoidalna, zbiornikz
mieszadłem ramowym dopasowanym do dna zbiornika opartym na dennicy dolnej ze
zgarniaczem, wszystkie częŚci kontaktujące się z produktem wykonane ze stali
nierdzewnej, z płaszczem grzejnym wykonanym w technologii ,,pillow plate", dennica
dolna, górna i płaszcz izolowana wełną mineralną.

Parametry techniczne kazdego zbiornika :
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Medium:
Temperatura pracy:

Płaszcz grzejny
Izolacja

e.
f.

9.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
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- Miazga kakaowa
- 50-100 oc

Gęstość - 1050 k9l1m3
Pojemność zbiornika - 22.o00L (90o/o=20t)
Nogi do tensometrów (tensometry po stronie zamawiającego) - TAK

Mieszadło dobrane do parametrów medium - TAK
Wymiary: - max wys. budynku 7m
Materiał: Mający kontakt z produktem - stal gatunku AISI 316L
Osłona izolacji stal gatunku AISI 304 o grubości min 2mm
Ciśnienie robocze w płaszczu grzejnym

Przyłącza:

- przyjęto 4 bary.

- TAK
- TAK

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.

a.
b.
c.
d.

Spust DN100
Wlot DN65
Odpowietrzenie DN150
Przyłącza płaszcza grzejnego DN32 i DN25
Króciec do czujnika poziomu max H Gl"
Króciec do czujnika poziomu min L Gl"
Króciec pomiaru poziomu GL t/2"
Inne króćce
Właz DN500 z czujnikiem bezpieczeństwa
Tr GI/z" do czujnika temperatury płaszcza
TT GLlz" do czujnika temperatury produktu
Króciec probierczy G1"
Uszy transportowe
Tabliczka znamionowa
Drabina
Wsporniki na ścianie do montażu platformy
uziemienie
Uchwyty do mocowania wsporników rurociągów
Moc napędu dobrana do medium.

n.
o.
p.
q.
r.
s.

3,Z.Zbiornik dezodoryzowanego masła kakaowego 24 oookg (2szt)

Parametry techniczne kazdego zbiornika :

a.
b.
c,
d.
e.
f.

9.
h.
i.
j.
k.
l.
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a. Zbiornik do przechowywania surowego masła i utrzymywania masła w
temperaturze.

b. Medium:
c. Temperatura pracy:
d, Gęstość
e. Pojemność całkowita zbiornika
f. Nogi do tensometrów

zbiorniki z ounktów 1, 2 (miazoi i masła) musza mieć iednakowa wvsokość
do montażu wsoólnei oIatformv

3.3. Zbiornik masła kakaowego 1O OOOkg (2szt.)

Parametry techniczne kazdego zbiornika :
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- masło kakaowe (cocoa butter)
- 100 oc
- 800-850 kgllm3
- 24 000k9 =9oo/o

TAK
TAK
TAK

TAK.

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,

9.
h.
i.
j.
k.
l.

Materiał: Mający kontakt z produktem - stal gatunku AISI 316L
Osłona izolacji - stal gatunku AISI 304 o grubości min 2mm
Zbiornik walcowy pionowy ze stoźkowym dnem stojący na nogach
przystosowanych do montażu tensometrów (tensometry po stronie
zamawiającego) - 3 szt., z płaszczem grzejnym wykonanym w technologii
,,Pillow Plate", dennica górna elipsoidalna.
Płaszcz i dennica dolna i górna izolowana wełną mineralną,
Ciśnienie robocze w płaszczu grzejnym - przyjęto 4bary.
Zbiornik wyposazony w mieszadło ramowe, dół odzwierciedlający kształt
dennicy dolnej, oparte na dennicy dolnej

p. Moc napędu dobrana do medium.
q. Wymiary zbiornika: wysokość całkowita Wysokość max. budynku: 7m

Przyłącza=

Spust DN100
Wlot DN50
Odpowietrzenie DN150
Przyłącza płaszcza grzejnego DN32 i DN25
Króciec do czujnika poziomu max H Gl"
Króciec do czujnika poziomu min L Gl"

9. Króciec pomiaru poziomu GI U2"
h. Inne króćce
i. Właz DN500 z czujnikiem bezpieczeństwa
j. Tr GL/z" do czujnika temperatury płaszcza
k. Tr GI/z" 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 mocowania pomostu
r. uziemienie

m.
n.
o.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
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a. zbiornik do przechowywania surowego masła i utrzymywania masła w
temperaturze.

b. Medium:
c. Temperatura pracy:
d. Gęstość
e. Pojemność całkowita zbiornika
f . Nogi do tensometrów TAK

TAK
TAK

Płaszcz Grzejny

3.4.Zbiornik masła kakaowego 2 OOOkg lszt., Element linii dezodoryzacji
masła

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

Parametry techniczne zbiornika :
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9.
h.
i.
j.
k.
l.

Izolacja
Mieszadło dobrane do parametrów medium

masło kakaowe
- 100 oc
- 800-850 kgllm3
- 10 000k9 =9Qo/o

TAK.Materiał: Mający kontakt z produktem - stal gatunku AISI 316L
Osłona izolacji - stal gatunku AISI 304 o gruboŚci min 2mm
Zbiornik walcowy pionowy ze stozkowym dnem stojący na nogach
przystosowanych do montażu tensometrów (tensometry po stronie
zamawiające9o) - 3 szt., z płaszczem grzejnym wykonanym w technologii ,,pillow
Plate", dennica górna elipsoidalna.

m. CiŚnienie robocze w płaszczu grzejnym - przyjęto 4 bary.
n. Płaszcz i dennica dolna i górna izolowana wełną mineralną.
o. Zbiornik wyposażony w mieszadło ramowe, dół odzwierciedlający kształt dennicy

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

Przyłącza
a. Spust DN80
b. Wlot DN50
c. Odpowietrzenie DN150
d. Przyłączapłaszcza grzejnego DN32 i DN25
e. Króciec do czujnika poziomu max H G1''
f. Króciec do czujnika poziomu min L G1''
9. Króciec pomiaru poziomu Gt L/2"
h, Inne króćce
i. Właz DN500 z czajnikiem bezpieczeństwaj. Tr GUz" do czujnika temperatury płaszcza
k. Tf Gt/z" do czujnika temperatury produktu
l. Króciec probierczy Gl"
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.
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a. Medium: - masło kakaowe (Cocoa Butter)
b. Temperatura pracy: - 45 oC

c. Gęstość - 800-850 kgllm3
d. PojemnoŚĆ zbiornika - 2000kg =9go7o
e. Nogi do tensometrów - NIE
f. PłaszczGrzejny - TAK
9. Izolacja - TAK
h. Mieszadło dobrane do parametrów medium - TAK
i. Materiał: Mający kontakt z produktem - stal gatunku AISI 316Lj. Osłona izolacji - Osłona izolacji - stal gatunku AISI 304 grubości min 2mm
k. Zbiornik walcowy pionowy ze stozkowym dnem, stojący na nogach regulowanych,

przeznaczony do przechowywania masła kakaowego, z płaszczem grzejnym
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 wyposażony w mieszadło ramowe, dół odzwierciedlający kształt dennicy

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

Przyłącza
Spust DN80
Wlot DN50
Odpowietrzenie DN100
Przyłącza płaszcza grzejnego DN32 i DN25
Króciec do czujnika poziomu max H G1"
Króciec do czujnika poziomu GL L/2"
Inne króćce
Właz DN500 z czujnikiem bezpieczeństwa
Drabina
Tr GI/z" do czujnika temperatury płaszcza
Tr Gt/z" do czujnika temperatury produktu
Króciec probierczy G1"
uziemienie
Uszy transportowe
Tabliczka znamionowa

1 szt.
3 szt.
1 szt.
1+1 szt.
1 szt.
1 szt.
4 szt.
1 szt.
1szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
2 szt.
1 szt.

e.
t.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n,
o.

Wszystkie zbiorniki powinny być wykończone w standardzie: Spoiny wewnątrz
zbiornika - lico usuwane i szlifowane do chropowatości 0,8um. Spoiny zewnętrzne
doczołowe, lico usuwane, pachwinowe -lico widoczne, trawione i szczotkowane
mechanicznie.

Zamawiający jest zainteresowany zakupem nowych lub używanych urządzeń.

a,
b,
c.
d,

4. Termin realizacji zamówienia.
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Dostawa w terminie do 2018-07-30

wykonawca ma obowiązek uzgodnienia z zamawiającym każdej dostawy
elementów z l4-dniowym wyprzedzeniem

5. Miejsce dostawy/ reaIizacji przedmiotu zamówienia.
Union ChocoIate 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 mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy łącznie

spełn iają następujące wa ru nki.

6.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czYnnoŚci jeŻeli 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
postępowan ia likwidacyj nego.

6.1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie przedmiotu zamówienia.

6.L.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 ofefta zostanie
wykluczona.

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 w
Formularzu ofertowym.

7, Dodatkowe warunki i wymagania, które każdy Wykonawcy jest zobowiązany
do spełnienia

7.L WYkonawca zobowiązuję się do zawarcia pisemnej umowy w miejscu i

termi n ie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7.2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
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7.2.L. za rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy przez

którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących 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 i usterek, 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 możliwości dochodzenia przez

Za m awiaj ącego od szkod owa n i a przewyższaj ąceg o wyso kość n ałożonej ka ry

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 wysokości 5o/o

wynagrodzenia netto oraz przedstawienie opłaconej polisy OC na kwotę

odpowiadającą co najmniej wielkoŚci zamówienia.

Przesłanki wykluczenaa 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 upoważnionymi do zacią9nięcia

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 IOo/o udziałów lub akcji,

o Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurent,

pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, 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 przedłożyć oświadczenie - załącznik nr 2

Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyĆ
Wykonawcy w celu potwierdzenia warunków zamówienial

9.

8.
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9.1.Aktualny odpis z właŚciwego rejestru - KRS wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy
przed upływem terminu składania ofert lub równoważna odpisowi z KRs
informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców l
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 (w9 załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

9,4. W przypadku zaoferowania używanych maszyn lub urządzeń oświadczenia
według załącznika nr 3 do zapytania ofertowego:

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

z krajowych Środków stanowiących pomoc publiczną lub pomoc de minimis,
9.4.2. 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 13.03.2018 r. do
godziny 16:OO.

o OsobiŚcie lub listownie (wypełniony formularz ofertowy, pełna oferta handlowa
wraz z wymaganymi załącznikami podpisany przez osobę uprawnioną do

reprezentacji na adres korespondencyjny Zamawiającego:

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 pfzez 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 elementami ciągu technoIogicznego służącego do

wyprodukowania alkalizowanej Śruty kakaowej, alkalizowanej miazgi kakaowej,

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

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

Zamawiającego (Al. Racławickie 6, 99-320 Zychlin) lub na skrzynkę mailową o podanym

wyżej 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.

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 niniejszego

Zapytania oraz wszystkie wymagane załączniki. Wykonawca może złożyć 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

dołączyĆ także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.

Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 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 ofeft.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.03.2018 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 obIiczenia.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania - 100
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opis kryteriów, którymi firma będzie się kierowała przy wyborze oferty oraz
znaczenie tych kryteriów.

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

Z uwagi na możliwoŚĆ składania ofert częściowych urządzenia wymienione w

Przedmiocie zamówienia w punktach od 3.1. do 3.4. będą oceniane oddzielnie. Za
najkorzystniejszą/e zostanie/ą uznana/e oferta/y, która/e uzyska/ją najwyzszą 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 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 dzień otwarcia
ofert. Cena oferty powinna zawieraĆ wszystkie koszty niezbędne dla wykonania
Przedmiotu Zamówienia. Dla zapewnienia porównywalności ofert dostawców

Lp. Rodzaj Kryterium Punktacja Sposób oceny

1 Cena OdOdo70 Stosunek ceny najniższej oferty do ceny

badanej oferty mnożony przez70

2 Okres gwarancji

liczony w

miesiącach

OdOdo30 Długość okresu gwarancji :

o od O do 24 m-cy - 0 punktów;

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

punktów;

od 37 m-cy do 48 m-cy -
punktów;

od 49 m-cy do 84 m-cy -
punktów;

10

15

od 85 m-cy do 119 m-cy - 20

punktów

120 m-cy lub więcej - 30 punktów;
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krajowych i zagranicznych ceną podlegającą ocenie będzie łączna cena netto (bez
podatku VAT) określona w ofercie.

14. Informa cje dotyczące n aj korzystn iej szej ofe rty.
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 możliwość 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;

- wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i oferenta;
- wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższeji
- zmiany istotnych regulacji prawnych.

t6. 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.

L6.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

o zmiany warunków udzielenia zamówienia,

o uniewaznienia postępowania,

o nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczynyI

o pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego

zapytania.

W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne

roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z

dnia 29 stycznia 2OO4r. - Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe

stosowanie środków odwoławczychł określonych w tej ustawie.
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t7. Załącznikiz
t7.L Formularz ofertowy.

L7.2. OŚwiadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania.

17.3. Oświadczenie dotyczące używanych środków trwałych.
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