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Żychlin, dn. 22.05.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę regałów wjezdnych typu drive-in

Union Ghocolate Sp. z o.o. z siedzibą w Słońsku Dolnym 3A, B7-72O

Ciechocinek realizuje projekt pt. ,,Czekolada Twoich marzeń. Nowa technologia. Nowe

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

ramach podziałania 3.2.1 Badanie na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

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

dostawę regałów wjezdnych typu drive-in

1. Zamawiający i osoby uprawnione do kontaktu z oferentami.

Union Chocolate Spółka z o.o.
Słońsk Dolny 3A, 87-720 Ciechocinek
NIP 8542036872, REGoN 811920394

Adres do korespondencji :

Al. Racławickie 6, 99-320 Zychlin

Te!.24 2B5 10 41
Fax24 2B5 1816

Osoby uprawnione do kontaktów:
Józef Dominiak - Dyrektor ds. Techniczno - Produkcyjnych
tel. (24) 2B5 10 41; 600 3OB 7B2
e-mail : jozef.domi niak@unionchocolate. pl
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REGAŁY MUSZĄ BYĆ WYPOSAZONE

oGRANlcZENlE WYSUNlĘc|A PALETY

Postanowienia ogólne.

2.t.Zamawiający nie dopuszcza mozliwości skła
2,ż, Zamawiający nie dopuszcza mozliwości skła

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa

KOD CPV: 39141100-3

Nazwa kodu: Regały

- Max do 50 tuneli regału wjezdnego

- min. liczba miejsc paletowych 612 m.p.

-regały 0+2 poziomy składowania

-Typ palety EURO 800x1200 mm

- wysokość palet 2000mm

- ciężar palety 1O00kg.

pARp €I

W OCHRAN|ACZE

PoZA REGAŁ,

Zamawiający jest zainteresowany zakupem

4. Termin realizacji zamówienia.

Dostawa w terminie do 2018-07-31

Miejsce dostawy/ realizacji przedmiotu za
Union Chocolate Spółka z o.o.

Al. Racławickie 6, 99-320 Żychlin.
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PA OD STRONY WJAZDU W TUNEL,

REGAŁU.

nowych urządzeń.
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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 jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich

uprawnień.

6.1,2. 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.

6.1,4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

Oferent powinien okazać referencje od minimum 3 firm, dla których

zreąlizował podobne zamówienie z ostatnich 3 lat

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 leżących po stronie Wykonawcy - w wysokoŚci 5olo łącznego

wynagrodzenia netto1

7.2,2, w przypadku opóźnienia w dostawie maszyn - w wysokoŚci 0,2o/o

wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia,

7,2.3. za opóżnienie 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.

Fundusze
Europejskie
lntellgentny RoryóJ

pARp €I



Fundusze
Eu ropejskie
lnteligentny Rozwój

pARp €I Unia Europejska
EUropeiski FUndusz

Rożwolu Re9iondtnaqo

7,3.Zapłata kary umownej nie wyłącza mozliwości dochodzenia przez Zamawiającego
odszkodowania przewyższającego wysokość nałożonej kary umownej na

zasadach ogolnych określonych w kodeksie cywilnym.

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 70o/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 przedłożyć oświadczenie - 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 Kląs

informacJa odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców /
zaŚwiadczeni o wpisie do CEIDG wystawione nie wcześniej niż 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).
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9.3. OŚwiadczenie wykonawcy o niepozostawaniu w stosunku powiązania z

Zamawiającym (w9 załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

9,4. Pełną ofertę handlową zgodną z opisem przedmiotu zamówienia 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 04.06.2018 r. do
godziny 16:O0.

o OsobiŚcie lub listownie (wypełniony formularz ofertowy, pełna oferta handlowa
wrazz wymaganymi załącznikami podpisany przez osobę uprawnionądo
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: sekretariat@unionchocoIate.pl

Na kopercie/w temacie wiadomoŚci proszę podać: ,,Oferta na dostawę regałów
wjezdnych typu drive-in"

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

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

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.

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 złożyc tylko jedną

ofertę. Oferta powinna byĆ podpisana przez upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy,

a wszystkie jej strony parafowane. Jezeli uprawnienie do reprezentacji osoby

Vl i*,i,j:*n" PARP €I
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podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy

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

Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złozeniem oferty.

11. Termin zwlązania 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 05.06.2018 r. o godz.12:OO w biurze Zamawiającego

(Al. Racławickie 6, 99-32O Zychlin). Zamawiający nie przewiduje publicznego

otwarcia ofert.

13. Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczenia.
Maksymalna liczba punktÓw możliwych 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 OdOdoB0 Stosunek ceny najniższej oferty do ceny

badanej oferty mnożony przez BO

2 Okres gwarancji

liczony w pełnych

latach

OdOdo20 DługośĆ okresu gwarancji :

odOdo2lat-Opunktów;

. 3 lata - 10 punktów;

o 4 lata lub więcej - 20 punktów;

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów

wyliczonych w oparciu o powyższe kryterium, Za najkorzystniejszą zostanie uznana

oferta, która uzyska najwyzszą 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 niż

PLN, cena ta zostanie przeliczona na PLN według Średniego kursu danej waluty

opublikowanego przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień otwarcia
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ofert. Cena oferty powinna zawieraĆ wszystkie koszty niezbędne dla wykonania
Przedmiotu Zamówienia. Dla zapewnienia porównywal ności 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 postępowaniil.
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;
- wystąpienia obiektywnych przyczyn niezaleznych od Zamawiającego i oferenta;
- wystąpienia okolicznoŚci będących wynikiem działania siły wyższej;
- zmiany istotnych regulacji prawnych.

16. Pozostałe informacje.
16.1. Poprzezzłożenie 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.

t6,2, Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

o zmiany warunków udzielenia zamówienia,

o uniewaznieniapostępowania,

o nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczynyl

o Pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego
zapytania,

W przypadku zaistnienia powyzszych okoliczności Oferentom nie przysługują zadne
roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
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Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę

dnia 29 stycznia 2O04r, - Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe

stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

t7. Załączniki:
17,t. Formularz ofertowy.

t7,2, oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania,
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Załącznik nr 1
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FORMULARZ OFERTOWY
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Nazwa Wykonawcy

Adres siedziby

nr telefonu

NIP, REG9N

Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

na dostawę reagałÓw wiezdnych typu drive-in

oferuję/emy realizację wykonania przedmiotu dostawy okreŚlonego w niniejszym
zapytaniu ofertowym na warunkach i zasadach w nim okreŚlonych.

cena netto kwota słownie:

Okres gwarancji w pełnych latach

CENA ZAMÓWIENIA

OKRES GWARANCJI
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TERMIN REALIZACJI

Dostawa

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

1. oświadczam/y, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie
wymagania zamawiającego.

2, oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z warunkami Zapytania Ofertowego, nie
wnosimy do nich zadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliŚmy niezbędne informacje do
przygotowania oferty.

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
zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

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 rezentowa n i a Wyko n awcy
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Załącznik nr 2

OŚWIADCZEN|E O BRAKU PRZESŁANEK DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

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

(Nazwa 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 LO % udziatow 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 praw ni onych do re preze ntow a ni a

Wykonawcy


