
Zychlin, dn. 20.02,2OL9 r.

ZAPYTANIE OFE

Na dostawę i Posadowienie zbiornikó* -"9".1inowych miazgi kakaowej _ 3 szt.
oraz dostawę i rrlontaŻ 2 przekłardni walcowo-s|ożkowej/żeliwnej w istniejących
zb!ornikach będącYch elementami cią9u |tectrnolo9icznego słuzącego do

W związku z powyższym zwracamy
dostawę i posadowienie zbiorników ma
oraz dostawę ! montaż 2 przekładlni watcowo-
zbiornikach

NIP 8542036872, REGoN B11920394

Adres do korespondencji :

Unia Europejska
lir|op(jjski FUndUsz

RorwojlJ Ra9ionilncro

o przedstawienie oferty na

miazgikakaowej-3szt.
/żeliwnej w istniejących

Fu nd usze
Europejskie
lnteIigentny Rożwój

I,ARPs

się z

wYProdukowania alkalizowanej Śruty kakaowej, alkalizowanej miazgi kakaowej,
dezodorYzoWdl'1€QCl masła l<akaowegr) oraz alkalizowanego proszku kakaowego.

Union Chclcolate Sp. z o.o. z siedzibą w Słońsku Dolnym 34, 87-720
Ciechocinek realiztije Projekt pt. ,,Czekolada Twoich marzeń. Nowa technologia, Nowe
produkty z ziaren l<akaowca", Umowa o dofinansowanie nr PoIR,03,02.o1-10-0OO7/15 w
rarnach Podziałaniel 3.2.1 E}adanie na rynek Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój
WCnółfin.anQ^l^/;nón^ =a !.nAl,A,^, E.._--'^ ^j-l-!współfinansowane9o ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

1. zamawiający i osoby uprawnione do kontakt! z oferentami.

Union Chor:olate Spółka z o.o. 
lSłońsk Dolny 34, B7-72O Cil:chocinek i

4t
16

Tel.24
Fax 24

Al, Racławick,ie 6, 99.-320 Żychlin

2B5 1,0
285 1B

Osoby uprawnione dcl konLaktów:
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tel. (24) 2B5 10 41; 600 30
e-mail : jozef.dominiak@un

2, Postanowienia ogólne.

2,7.Zamawiający
2,2,Zamawiający

3. Opis przedmiotu zamówien

przedmiotem zamówienia
magazynowych miazgi
wa lcowo-stożkowej / żel iwnej
ciągu technologicznego słu

alkalizowanej miazgi ka

alkalizowanego proszku ka

KOD CPV: 42215000-6

Nazwa kodu: Maszyny do przem

napojów

Lista zbiorników:

Zbiornik ma9azynowy miazgi
Zbiornik do przechowywa

o temperatura
o zbiorniki pionowe ,

izolowane. Czynnik
e wykonanie zbiorni
o pojemność zbiornika
o gęstość medium : 1

o gabaryty zbiornika :

Zbiornik winien posi
o właz okrągły DN 5
o króciec zasilaJący ,
o zbiornik zaopatrzony

stozkowej/zeliwnej

Dodatkowo:

przekładnie walcowo
oraz przekładnie wa

UWAGI :

1 szt w istniejących iornikach

nie dopu
nie dopu

stozkowej/zel iwnej seri i

cowo-stoz kowej/ze l i w n ej

llnia Europejska
eUlopc]ski FUndUsr

RożvoiU n§]jońJlnf4Ą

B z silnikiem 11 kW - 1 szt,
serii B z silnikiem 7,5 kW -

PARP e

782
ate. pl

mozliwości składania ofert częściowych.
mozliwości s;kładania ofert wariantowych

dostawa i posadowiłenie zbiorników
- 3 szt. oraz dostawa i montaż 2 przekładni

istniejących zlbiornikach będących elementami
, do wyprodukowania alkalizowanej śruty kakaowej,

dezodoryzowanego masła kakaowego oraz

słowego przygcttowania lub produkcji zywności lub

lowej - 3 szt,
miazgi kakaowej o następujących parametrach

ania 50-100 oC
płaszczowe ( z płaszczem grzewczym ),

rzewczy woda , ciśnienie max,3,5 bara
: stal nierdze\^/na

: 25000 kg.
50 kglm3,
ie mogą przekroczyć 6,96m ( tj. wys.hali)
lać :

na dennicy górnej ,odpowietrznik, z siatką,
towy , króciec czujnika poziomu i temperatury

w mieszadło ramowe z przekładnią walcowo-
B z silnikiem 11 kW
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5.

6.

Miejsce dostawy/ realazacji przedmiotu
Union Chocolate Spółka z o.o.

Al. Racławickie 6, 99-320 Zychlin"

Opis warunków udziału w postępowaniu
spełnienia tyclh warunków.
6.1. O udzielenie zamÓwienia mogą się

spełniają następujące warunki.

sposobu dokonywania oceny

iegać Wykonawcy, ktorzy łącznie

6.1,1. Posiadają uprawnienia do wy
czynności jezeli przepisy prawa nak
u prawn ień,

6.L.2, Nie ogłoszono upadłości w stosunku d

upadłość Wykonawcy, nie otw
postępowa nia l i kwidacyj nego,

6,1,3. Znajdują się w sytuacji ekonom
wykonanie pr:ued miotu ;zamówienia,

6,2. postępowaniu nastąpi w formule
zawarte w dokumentach

i oświadczeniach zawartych w

Dodatkowe warunki i wymagania, które ka
do spełnienia

Wykonawcy jest zobowiązany

7.t. Wykonawca zobowiązuję się do zawa

nia

ają

Ocena spełniania warunk,ów udziału w
,,Spełnia",/ ,,Nie spełnia'' w oparciu o in

przedłożonych przez Wykonawcę do ofe
Formu la r;zu ofertowym,

PARI,€

1, Wszystkie zbiorniki powinny być ne w standardzie: Spoiny
wewnątrz zbiornika - lico usuwane i szlifo
zewnętrzne doczołowe - nies:zlifowane.

e do chropowatości 0,Bum. Spoiny

2. Zamawiający jest zainteresowany za wyłącznie nowych urządzeń.3, Wysokość hali na której mają zostać postaw ne zbiorniki 6,96 m.

4. Termin realizacji zamówienia.

Dostawa w terminie do 4 tygodni od momentu wybo wykonawcy.

ienia.

określonej działalności lub

obowiązek posiadania takich

wykonawcy, nie złożono wniosku o

w stosunku do Wykonawcy

nej i finansowej zapewniającej

Unia Europejska
l1l(ł..jski tljnduśZ

ftożwo.jU acaionnlóe9o

7.

terminie wyznaczonym przez Zama
a pisemnej umowy w miejscu

k
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7,2,

po stronie Wykon

7,3.

7,4.

końcowego - w

7.5.

8. Przesłan ki wykIuczenia
Z postępowania Zamawiający

z Zamawiającym. Przez

powiązania między Zamawiaj

zobowiązań w imieniu Zama

Zamawiającego czynności zwią

wyboru wykonawcy a wykona

o Uczestniczeniu w spółce j

o Posiadaniu co najmniej 1

o Pełnieniu funkcji członka

pełnomocnika, pozosta

pokrewieństwa lub

stopnia lub

przysposobien ia, opieki

o Na potwierdzenie braku

zobowiązany jest

9. Informacja o oświadczen
Wykonawcy w celu

9.1.AktuaIny odpis z właściwego

przed upływem terrninu

informacja odpowiadająca

zaświadczeni o wpisie do C DG wystawionra nie wczeŚniej niz 6 miesięcy przed

PARP c

Wykonawca zapłaci

lub odstąpienie od u

mawiającemu karę umowną za rozwiązanie umowy

przez którąlkolwiek zel stron z przyczyn lezących

- w wysokoŚci 5olo łącznego wynagrodzenia netto;

w przypadku opożni ia w dostawie maszyn - w wysokości 0,2o/o

wynagrodzenia netto każdy dzień opóźn ien ia,

za opóżnienie w usun u wad i usterek, stwierdzonych podczas odbioru

netto za każdy

strony terminudzień opóźnienia w

usunięcia wad.

Zapłata kary umow nie wyłącza mozliwości dochodzenia przez

Zamawiającego odsz

umownej na zasadac

owa n ia przewyższającego wysol lość nałozonej ka ry

ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.

awców z postępowania

kluczy podmiot,y powiązane osoblf,wo lub kapitałowo

ie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne

m lub osobami upowaznionymi do zaciągnięcia

lub osobami wykonującymi w imieniu

ne z przygotowirniem i przeprowadzeniem procedury

polegające na:

ko wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

udziałów lub akcji,

orga n u nad zorc,zeg o l u b zarządziljąceg o, p ro ku rent,

w związku małzeńskim/ w stosunku

w linii prostej, pokrewieństwa drugie9o

drugiego stopnie w linii bocznej lub w stosunku

b kurateli.

przesłanki wykluczenia z postępowania wykonawca

:yć oświadczeniel - załącznik nr 2

i dokumentach jakie mają dostarczyć

nia warunkórru zamówienia :

estru - KRS wystawiony nie wczeŚniej niz 6 m-cy

adania ofert lub równoważna odpisowi z KRS

isowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców /

";:i*i:J§i,^:,',i§ E

0,2o/o łącznego wynagrodzenia

nku do uzgodnionego przez

nlu



fliy"#"::*:' noRPe ""T';,iiifi,,,i§ E
uPłYwem telrminu składania clfert lub mający moc zaświadczenia o wpisie wydruk z
CEIDG (dotYczY wYłącznie podmiot, którego danych rejestrowych nie mozna
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 t]entralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

9.Z.Wypełniony formularz oferty (węl załącznika nr I do Zapytania ofertowego),
9,3, oŚwiadczenie wYkonawcy o niepozostawaniu w stosunku powiązania z

zamawiając;ym (wg załącznik nr 2 do zaovtania ofprtntnlpan\Zamawiając;ym (wg załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
9,4, Pełną ofertę handlową zgodną z opisem przedmiotu zamówieni a oraz z wymaganiami

określonymi w niniejszym zaplytaniu.

10. Termin i miejsce złożenia oferty.
Oferty należy złożyĆ w nieprzekraczalnym
godziny 16:OO.

te inie do dnia O1.03.2019 r. do

, pełna oferta handlowa

kompletna oferta wpłynie do biura
b na skrzynkę mailową o podanym
unkcie. Data stempla pocztowego

:łozone po terminie nie będą brane

w niniejszym

zawierać co

wraz z wymaganymi załącznikami podpisany z osobę uprawnioną do
reprezentacji na adres koresprrndencyjny wiającego:
Union Chocolate Spółka z o.o,
Al. Racławicl<ie 6, 99-320 Zychlin

przekład n i wa lcowo-stożkowej /żtlliwnej w istn iejących zbiorn ikach''

Złożenie oferty uzn,ane zostanie za skuteczne, jezeli

o W formie elektronicznej (skan formularza ofer{owego, pełna oferta handlowa wraz
z WYma9an Ymi załącznikami Podpisane przez{.oOe uprawnioną do reprezentacji)
na adres: sekretariat@unionchocolate.pl 

i

l

Na koPercie/w temacie wiadomoŚci proszę podać: ,,o|erta na dostawę i posadowienie
zbiornikÓW magazYnowYch miazgi kakaowej - is szt. oraz dostawę i montaż 2

o Osobiście lub listownie (wypełniony formularz

Zamawiającego (Al. Racławickie 6, 9§)-320 Zychlin) |

wyżej adresie w terminie okreŚlonynl w niniejszym
nie decyduje o skut,ecznym wniesieniu oferty. Oferty
pod uwagę.

Oferta powinna zos;taĆ

Zapytaniu ofertowym.

przygotowana zgodnie
W języku po|skim, w
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20L9
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13. Kryteria oceny ofert i opis bu ich obliczenia.
Maksymalna liczba punktów wych do uzyskania - 100

najmniej wypełniony formularz rty stanowiąc,,1 załącznik nr ]. do niniejszego

Zapytania oraz wszystkie wymaga załączniki. \A/ykonawca moze złożyc tylko jedną

ofertę. Oferta powinna byĆ podp a przez u powazn ionego przedstawiciela Wykonawcy,

a wszystkie jej strony pa . Jezeli uprawnienie do reprezentacji osoby

podpisującej ofertę nie wynika z za nego dokumentu rejestrowego, do oferty nalezy

dołączyc także pełnomocnictwo w o inale lub w postaci kopii poświarJczonej notarialnie.

Oferent ponosi wszystkie koszty z 7ane z przygotclwaniem i złozeniem oferty.

Termin związania ofertą.
Wykonawca pozostaje związa y ofertą przez okres min.30 dni, Bieg terminu

rozpoczyna się wraz z upływem inu składania ofert.

12. Termin i miejsce otwarcia

11,

Fundusze
Europejskie
lntotlqentny Rożwój

Otwarcie ofert nastąpi dnia O1

(Al. Racławickie 6, 99-320

otwarcia ofert,

I. o g63t2. 16:3O

Zamawiający nie

unia Europejska
€UloDe]ski l'UnrlUsż

Rorw§ju nc9ionnl^fgo

w biurze Zamawiającego

przewiduje publicznego

Opis kryteriów, którymi firma

znaczenie tych kryteriów.

zie się kierowała przy wyborze oferty oraz

Lp. Rodzaj Kryterium Punkt acja Spos;ób oceny

1 Cena OdOdt 60 Stosunek ceny najnizszej oferty do ceny

badanej oferty mnozony przez 60

2 Okres gwarancji

liczony w

miesiącach

odOd 20 Długość okresu gwarancji :

o ocl 0 do 23 rn-cy - O punktów;

, żzl m-ce lub, więcej -20 punktów;

3 Szybszy czas

rea lizacj i

zamówienia

odOd 20 Czas realizacji

Drlstawa w terminie do 4 tygodni

momentu wyboru wykonawcy -
punktów

Drrstawa w terminie do 3 tygodni

od

0

od
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podatku VAT) okreŚlona w ofercie"

PARP s unia Europejska
ĘuOpeiski fUndUśż
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Wszystkie podmioty/

zamawiający dokona o(:eny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów
wyliczonych w rrparciu <> powyższe kryterium.

zaproponowana przez wykonawcę cena powinna zostać w ofercie podana jako cena
netto wYrazona W PLN, W PrzYpadku wskazania w ofercie ceny w walucie innej niz
PLN. Cena fA zncfrnia nl->nli^-^_^pLN, cena ta zostanie przeliczona na pLN według średniego kursu danej waluty
oPublikowanego Przez NlarodowY Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień otwarcia
ofert, Cena oferty powirtna zawieraĆ wszystkie koszty niezbędne dla wykonania
przedm iotu zamówienia. Dla zapewnienia porównywalności ofert dostawców
krajowych i zagranicznych ceną podlegającą ocenie będzie łączna cena netto (bez

14. Informacje dotyczące najkorzystniejszej ofeqty.
o wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiając| zawiadomi
które przesłały oferty lł, ustalonym terminie.

15. zakres zmian umowy zawartej w wyniku przęprowadzonego postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie mozliwość dokonywania zmian w umowie zawartej
z oferentem, który zos;tanie 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 o1.1oliczności będącyr:h wynikiem działania siły wyższej;
- zmiany istotnych regulacji prawnych.

momentu wyboru wykonawcy - 1O

punktów

Dostawa w terminie do 2 tygodni od
momentu wyboru wykonawcy - 20



16.

77.

pozostałych Oferentó\ł szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić

zgody na podanie do ir,viadomości szczegółów technicznych przedmiotu

zamowlenla,

16.2, Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

o zmiany warunków udzielenia zamówienia,

o uniewaznienia postępowania,

o nie wybrania zadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczynyI

o pozostawienia bez rozpatrzenia oferty rriezgodne; z wymc)gami niniejszego

zapytania,

W przypadku zaistnienia powyzszych okoliczności Oferentom niel przysługują zadne

roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

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

dnia 29 stycznia 2O04r, - Prawo Zamówień Fublicznyclr, dlatego nie jest mozliwe

stosowanie środków odwoławczych określonych w tej usterwie.

Załącznikil
17,L Formularz ofer:towy.

17.2. Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania.

Fundusze
Europejskie
lntellgentny RożWój
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Załącznik nr 1

Adres siedziby

,nr telefonu

NIP, REG?N ,

i

i

Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

Na dostawę i posadowienie zbiorników magazynowych miazgi kakaowej - 3 szt.
oraz dostawę i montaż 2 przekładni waIcowo-stożkowej/żeliwnej w istniejących
zbiornikach

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

I

I

I

I

l

l

l

Dostawa i posadowienie zbiornikó* -"9"={rnowych miazgi kakaowej - 3
szt. oraz dostawa i montaż 2 przekładni wa|cowo-stożkowej/żeliwnej w
istn iejących zbiorni kach

FORMU|LARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy



Fundusze
Europejskie
lnteligentny Rozwój

PARI,ę Unia EUrop€jska
tuloDe.jski t'Undusż

'tolwojU 
acaionól^ćqo

cena netto kwota słownie

Okres gwarancji w miesiącach

Termin realizacji w tygodniach od

momentu wyboru wykonawcy

W przypadku wyboru naszej oferty, jako

zawarcia pisemnej umowy W miejscu i terminie

B. Oferuję/emy realizację przedmiotu zamówienia na

Zamawiającego w Zapytaniu ofertowych wraz,.z jego

9. Do formularza załączono następujące dokurnenty,
częśc:

najkorzystniejszej zobov,liązuję/emy się do

wyzna|:zon y m przez za mawiającego,

warunkaclr wskazanych przez

załącznikami.
które starrowią jej integralną

podpis osoby/osób

uprawnionych do
rep rezentow a n i a Wy ko n a wcy

1. oświadczam/y, że zaoferowany przez nas przedmiot zermówienia sPełnia wszYstkie

wymagania zamawiającego.
2, OŚwiadczam/y, że zapoznaliŚmy się z warunkami Zapytania Ofertowego, nie

wnosimy do nich zadnych zastrzeżen oraz tlzyskaliŚmy niezbędne informacje do

przygotowania oferty,
3, oświadcza m/y, że posiadamy uprawnienia clo wykonywania ok:reŚ|onej działalnoŚci

lub czynności, jezeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

4, Oświadczam/y, że znajdujemy się w s,ytuacji ekonomicznej i finansowej

za pewn iającej wykona n ie przed m iotu za mówie n ia,

5. oświadczam/y, że nie ogłoszono w stosunku d,c nas upadłoŚci, nie złoŻono wniosku o

upadłość ani nie otwarto w stosunku do nas postępowarlia likwiclacyjnego

6. Oświadczam/y, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadcz:enie do wykonania

zamowlenta.
7. ]estem/śmy związani niniejszą ofertą przez ol:res 3O drri od daty upłynięcia terminu

składania ofert.

miejscowość, data
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oŚwlnoczEN|E o BRAKU pRzEsł.ANEK Do wyKLUczENlA z posTĘpoWANtA

W imieniu wykonawcy oŚwiadczam, iz pomiędzy Zamawiającym - Union Chocolate
Spółka z o.o., a wykonawcą

(Nazwa Wykonawcy)

nie istnieją powiązania l<apitałowe lub osobowe.

Przez powiązania kapitilłowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upowaznionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wYkonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawc;1, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej tO% udziałow lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

Pokrewieństwa drugieg,c stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Miejscowość, data podpis osoby/osob

uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy

Fundusze
Eu ropejskie
lnteti9enŁny Rożwój




