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r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na dostawę i posadowienie zbiorników produkcyjnych (częśćI) z dokumentacją

techniczną (DTR) będących elementami ciągu technologicznego słuzącego do
wyprodukowania alkalizowanej śrutykakaowej, alkalizowanej miazgi kakaowej,
dezodoryzowa nego masła ka kaowego

o

raz

a

l

ka l izowa

nego proszku

ka kaoweg o,

Union Chocolatę Sp. z o.o. zsiedzibą w Słońsku Dolnym 3A, 87-72O Ciechocinek
realizuje projekt pt.,,Czekolada Twoich marzeń. Nowa technologia, Nowe produkty zziaren
kakaowca", Umowa o dofinansowanie nr POIR.03.02.01-10-0007/t5 w ramach podziałania

3.2.1 Badanie na rynek Programu Operacyjnego Inteli9entny Rozwoj współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

z powyższym zwracamy się z proŚbą o przedstawienie oferty na
dostawę i posadowienie, zbiorników produkcyjnych (częŚć I) z dokumentacją
techniczną (DTR) będących elementami ciągu technologicznego słuzącego do
W związku

wyprodukowania alkalizowanej śrutykakaowej, alkalizowanej miazgi kakaowej,
dezodoryzowa nego masła ka kaowego oraz al ka l izowanego proszku ka kaowego.

1. Zamawiający i osoby uprawnione do kontaktu z oferentami.
Union ChocoIate Spółka z o.o.
Słońsk Dolny 34, 87-720 Ciechocinek
NiP 8542036872, REGoN 811920394

Adres do korespondencji
Al. Racławickie 6, 99-320 Zychlin
:

Tel,24 2B5 10 41
Fax 24 2B5 1B16
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uprawnione do kontaktów:

lozet tlominiak - Dyrektor ds. Te,
tel. (2a) 2B5 10 41; 600 3OB 7B2

e-mail : jozef.dom i niak@unionchocolate. pl

2. Postanowienia

ogó!ne.

2.!. Zamawiający nie dopuszcza mozliwości składania ofert częściowych

2,2, Zamawiający nie dopuszcza mozliwości składania ofert wariantowych

3.

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa a posadowienie w wyznaczonych przez
Zamawiającego miejscach zbiorników produkcyjnych (częśćI) z dokumentacią
techniczną (DTR) będących elementami ciągu technologicznego służącego

wYProdukowania alkalizowanej Śruty kakaowej, alkalizowanej miażgi
kakaowej,
dezodorYzowa nego masła ka kaoweg o oraz a l ka l izowa nego proszku
ka

do

kaoweg o.

KOD CPV: 42215000-6

Nazwa kodu: Maszyny do przemysłowego przygotowania lub produkcji
zywności lub

napojów

Lista zbiorników będących elementami ciągu technologicznego:

1, Zbiornik buforowY -

2 sztuki - zbiorniki na śrutękakaową nad alkalizatorem.
Element linii alkalizacji śrutykakaowej.

Parametry techniczne kazdego zbiornika:

zbiornik walcowy pionowy, zbiornik ma spoczywać na łapach przyspawanych
do płaszcza zbiornika, przystosowanych do montazu tensometro*',.
ekscentrycznym dnem stozkowym, dennica górna elipsoidalna
b. Pojemność 3500kg (7m3)
c. Medium: Śruta kak-aowa, gęstośćok, 50O kg/m3
d. Temp. pracy: ok. 40 oC
e. płaszcze zbiorników przystosowane do montazu izolacji i płaszcza
zewnętrznego.
f. Materiał: Mający kontakt z produktem - stal gatunku AISI 3o4L
g. Wymiary: DW. 2200 mm/ wys. częścicylindryćznej,24OO mm, wys. cz.
stozkowej 2150 mm, całkowita wys. 4750 mm
a.
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Mocowania do czujników wagowych (tensometry po stronie

zamawiającego).
b. Wibrator pneumatyczny
c. Króciec do czujnika poziomu max G1
d,
e.

f.

-

3
1
1
Zawor nadciśnieniowo podciśnieniowy w gornej dennicy
1
Dennica dolna z kołnierzem pod zasuwę DN350
1
Właz DN 500 okrągły na górnej dennicy z czujnikiem bezpieczeństwa 1

-

g. Uziemienie
h. Uszy transportowe

i. Tabliczka znamionowa
j. Odpowietrzenie
k, Wlot produktu

2, Zbiorniki śrutykakaowej, element sekcji mielenia -

szt,
szt,
szt.
szt.
szt.
szt.

Zszt.

2 szt.
1 szt.

1szt.

1 szt.

2 sztuki.

Parametry techniczne kazdego zbiornika:

a.
b.

c.
d.
e.
f.

Zbiornik walcowy pionowy ze stozkowym dnem, dennica górna
elipsoidalna, zbiornik spoczywa na łapach przyspawanych do płaszcza
zbiornika.
Pojemność3 500k9 (7m3),
Medium: Sruta kakaowa.
pracyi B0 oC.
Temp.
Materiał: Mający kontakt z produktem - stal gatunku AISI 304L.
?łaszcze zbiorników przystosowane do montazu izolacji i płaszcza
zewnętrznego.
Każdy zbiornik zawiera

;

Dennica dolna zkołnierzem pod zasuwę DN 250
Wibrator pneumatyczny
Krociec do czujnika poziomu max G1
d. Zawor nadcisnieniowo podciśnieniowy w górnejdennicy e" Właz DN 500 okrągły na górnej dennicy z czujnikiem bezpieczeństwa
f " uziemienie
g" Uszy transportowe
h" Tabliczka znamionowa
i. Od powietrzen ie
j" Wlot produktu
a.
b"
c,

1szt.
1 szt.
1 szt.

1szt.

1 szt.
2 szt,
2 szt,
1 szt.
1 szt.
1 szt.

z przenośnikami ślimakowymi
(2szt). Element !in!i temperowania proszku.

3. Zbiorn!k! na kuch kakaowy 1SOOkg, (2szt)

Parametry techniczne kazdego zbiornika

a,
b.

c.
d.

:

Medium: kuch kakaowy, (cocoa cake)
Temperatura pracy: 40 oC
7O0 kglm3, zawartość tłuszczu ok 10-12
Gęstość
Pojemnośćzbiornika
ok. 2 200L

o/o
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e. Nogi regulowane
NIE
f. Płaszcz Grzejny
NIE
Izolacja
NIE
9.
h. Mieszadło
TAK
i. Materiał: Mający kontakt z produktem - stal AISI 304L
j, Zbiornik walcowy pionowy ze stozkowym dnem, dennica górna
k.

elipsoidalna, zbiornik spoczywa na łapach przyspawanych do płaszcza
zbiornika 3 szt,, przeznaczony do magazynowania kuchu kakaowego"
W dolnej częścizbiornika (nad przenośnikiem ślimakowym) mieszadło
zapobiegające zawiesza niu produ ktu.

Przyłącza:

a.

b,

c.
d.
e.
.
f

g.
h.

i.
j,

Spust
Wlot
Odpowietrzenie
Króciec do czujnika poziomu max H G1"
Króciec do czujnika poziomu min L G1"
Wibrator pneumatyczny
Właz DN500 z czujnikiem bezpieczeństwa
Uszy transportowe
Tabliczka znamionowa
Uziemienie

szt,
szt.
szt,
szt.
szt.
szt.
szt,
2 szl.
1 szt.
2 szt.
1
1
1
1
1
1
1

Parametry techniczne kazdego przenoŚnika Ślimakowego - 2 szt. Element linii
temperowania proszku:

l, Wydajnośc przenośnika1250 kglh
m. Długośćprzenośnika L= max 3m
n, Przenośnik zawiera Kroćce przyłączeniowe, Slimak dozujący,
o.
p.

zabezpieczenie przed blokadą ślimaka
Uszczelnienie sprężonym powietrzem, zawiera dodatkowo zestaw
reduktora ciŚnienia i zawor elektromagnetyczny
Materiał: Mający kontakt z produktem - stal AISI 304L

4. Zbiornik proszku kakaowego powyżej automatu pakującego
Element linii temperowania proszku
Parametry techniczne zbiornika

a.

10OOk9

(lszt)

:

h.

Zbiornik walcowy pionowy ze stozkowym dnem, dennica gorna elipsoidalna,
zbiornik spoczywa na łapach przyspawanych do płaszcza zbiornika
Materiał: Mający kontakt z produktem - stal gatunku AISI 304L
Medium: proszek kakaowy, (cocoa powder)
Temperatura pracy: 20-25 oC
Gęstość
300 kglm3
Pojemnośćzbiornika ok. 3 300 L
Nogi do tensometrów
NIE
Płaszcz Grzejny
NIE

k.

Wymiary: DW 1500mm, h cz, cylindrycznej 1500mm

b,

c,
d.

e.

f.

g,

i, Izolacja
j. Mieszadło

NIE
NIE

I,ARPc
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l.

Właz DN 500 z czujnikiem bezpieczeństwa
m" Dno wibracyjne
n, Krociec do czujnika poziomu max H G1"
o, Kroc|ec do czujnika poziomu min L G1"
p. Zawor nadciśnieniowo podciśnieniowy w górnej dennicy
q. Uszy transportowe
r, Tabliczka znamionowa
s" Zbiornik przystosowany do załadunku prózniowego
t, Wlot produktu

5. Zbiorniki na kuch kakaowy

:::i,iłlil,;,,',,,§

-

E

szt,
szt.
szt.
szt.
szt.
2 szt,
1 szt.
1
1
1
1
1

1 szt,

10 OOO k9 (3szt.) z przenośnikami ślimakowymi

(3szt.) Element linii temperowania proszku.
Parametry techniczne;

a" Medium;
b, Temperatura pracy:

L. l:ęslosc
^

r^^L

kuch kakaowy, (cocoa cake).
40 oC.
70O kglm3, zawartoŚĆ tłuszczu ok 10-12%.
10 00Okg =90o/o,

Pojemnośćzbiornika
Nogi regulowane lub do tensometrow TAK,
NIE.
f. Płaszcz Grzejny
g.Mieszadło
TAK,
h" Materiał: Mający kontakt z produktem - stal AISI 304L,

d"

e.

Zbiornik walcowy pionowy z dnem ekscentrycznym stozkowym, stojący na nogach do
montazu tensometrow - 3 szt,, przeznaczony do magazynowania kuchu kakaowego,
W dolnej częścizbiornika (nad przenośnikiem ślimakowym)mieszadło zapobiegające
zawieszaniu produktu ,

Przyłącza:

d" Króciec do czujnika poziomu max H G1"
e, Króciec do czujnika poziomu min L G1"
f. Właz DN 500 z czujnikiem bezpieczeństwa 9. Uszy transportowe
h, Tabliczka znamionowa
i. Uziemienie
j. Uchwyty do mocowania wsporników rurociągow a, Spust
b. Wlot
c, Odpowietrzenie

Przenośnik ślimakowy- 3 szt.:

a.
b.
c.
d.

Wydajność przenośnika 1250 kglh
Długośćprzenośnika(maksymalna) L=3m.
Materiał: stal AISI 304L
Przenośnik zawiera Króćce przyłączeniowe,

1szt.
1szt,
1szt,

1 szt.
1 szt,
1 szt.

2 szt.
1 szt.

Zszt.

2 szt
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zabezpieczenie przed blokadą Ślimaka
Uszczelnienie spręzonym powietrzem/ zawiera dodatkowo zestaw reduktora
ciśnienia i zawór elektromagnetyczny

Wszystkie zbiorniki powinny być wykończone w standardzie: Spoiny wewnątrz
zbiornika - lico usuwane i szlifowane do chropowatości 0,Bum. Spoiny zewnętrzne
doczołowe - nieszlifowane.

Zamawiający jest zainteresowany zakupem wyłącznie nowych urządzeń.

4. Termin realizacji zamówienia.
Dostawa w terminie do 2018-06-15,
Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia zZamawiającym kazdej dostawy elementów z
14-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, ktorzy łącznie spełniają
następujące warunki:

6,1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalnościlub czynności
jezeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
6.7.2, Nie ogłoszono upadłościw stosunku do wykonawcy, nie złożono wniosku o
upadłoŚĆ Wykonawcy, nie otwarto w stosunku do Wykonawcy postępowania
likwidacyj nego.

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

6.I.4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
Oferent powinien okazac referencje co najmniej od minimum 3 firm, dla
których wyprodukował zbiorniki z branży spozywczej z ostatnich 3 lat"

Zastrzegamy mozliwoŚĆ weryfikacji przekazanych informacji. W przypadku
negatywnej weryfikacji informacji podanych w oświadczeniu oferta zostanie
wykluczona,
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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"1.Wykonawca zobowiązuję się do zawarcia pisemnej umowy w miejscu iterminie
wyznaczony m przez Za mawiającego.
7"2"

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

7.2,7, za rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron
z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy - w wysokości 50ń łącznego
wynagrodzenia netto;

7

.2"ż, w przypadku opóŹnienia

w

dostawie maszyn

- w

wysokości 0,2o/o

wynagrodzenia netto za każdy dzien opoŹnienia,

7.2,3, za opoŻnienie w usunięciu wad iusterek, stwierdzonych podczas odbioru
końcowego - w wysokosci 0,2o/o łącznego wynagrodzenia netto za każdy dzien
opÓŹnienia w stosunku do uzgodnionego przez strony terminu usunięcia wad.
7

"3,Zapłata kary umownej nie wyłącza mozliwoŚci dochodzenia przez Zamawiającego
odszkodowania przewyzszającego wysokość nałozonej kary umownej na zasadach
ogólnych określonychw 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 odpowiadającąco najmniej

wielkości zamówienia,

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

w

imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynnoŚci związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
zobowiązań

wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na:

o
o

Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik społki cywilnej lub spółki osobowej,
Posiadaniu co najmniej t)o/o udziałow lub akcji,
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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,

Na potwierdzenie braku przesłanki wykluczenia z postępowania wykonawca
zobowiązany jest przedłożyc oŚwiadczenie - załącznik nr 2

9. Informacja o oŚwiadczeniach i dokumentach jakie mają 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 KRS informacja
odPowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorcow l zaświadczenio
wPisie do CEIDG wystawione nie wczeŚnie.; niz 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert 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
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 (wg 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.

KoPie Posiadanych uprawnień, certyfikatów, zezwoleń odnośnieprodukcji
zbiorników. Tj. system zarządzania jakościąw firmie normy ISo, aktualnie
obowiązujące normy spawal nicze,

1O. Termin i miejsce złożenia oferty.
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Oferty należy złożyĆw nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.03.2018 r. do
godziny 16:OO.

o

Osobiście lub Iistownie (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, 99-32O Zychlin

o

W formie elektronicznej (skan formularza ofertowego, pełna oferta handlowa wraz

z wymaganymi załącznikami podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji)
na ad res ; jozef,domi niak@unionchocolate. pl

Na kopercie/w temacie wiadomości proszę podać: ,,Oferta na dostawę zbiorników

produkcyjnych (częŚĆ I) z dokumentacją techniczną (DTR) będących
elementami ciąg u technologicznego"
Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jezeli kompletna oferta wpłynie do biura
Zamawiającego (Al. Racławickie 6, 99-32O Zychlin) lub na skrzynkę mailową o podanym
wyzej adresie w terminie określonymw niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego
nie decydu3e 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 moze złożyctylko 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
dołączyc takze pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poŚwladczonej notarialnie.

Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złozeniem 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 ofert.
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Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.03.2018 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 obliczenia.
Maksymalna liczba punktów mozliwych do uzyskania -

1OO

Opis kryteriow, którymi firma będzie się kierowała przy wyborze oferty oraz
znaczenie tych kryteriów.
Lp.
1

Rodzaj Kryterium

Punktacja

Cena

OdOdo70

Sposób oceny
Stosunek ceny najniższej oferty do ceny
badanej oferty mnozony przez70

2

Okres gwarancji
liczony w
miesiącach

OdOdo30

Długośćokresu gwarancji

;

.

od O do 24 m-cy

.

od 25 m-cy do 36 m-cy
pu

n

- 0 punktów;
5

-

10

-

15

ktow;

od 37 m-cy do 48 m-cy
pu n

-

któw;

od 49 m-cy do 84 m-cy
punktów;

od 85 m-cy do 119 m-cy

-

20

punktów
120 m-cy lub więcej

- 30

punktów;

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągnięte; liczby punktów
wYliczonYch w oparciu o powyższe kryterium, Za najkorzystniejszą zostanie uznana
oferta, która uzyska najwyzszą końcową ilośćpunktów.
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 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
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przedmiotu zamówienia. Dla zapewnienia porównywalności ofert dostawców
łączna cena netto (bez
krajowych i zagranicznych ceną podlegającą ocenie będzie
podatku VAT) okreŚlona w ofercie,
14" Informacle dotyczące najkorzystnlejszej oferty,
podmioty,
o wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wszystkie
ktore przesłały oferty w ustalonym termlnie,

postępowania,
15. zakres zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
umowie zawartej
zamawiający zastrzega sobie mozliwośćdokonywania zmian w
postępowania,
z oferentem, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego
pisemnego aneksu,
Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane W formie

a ponadto będą one mogły byc 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;

-wystąpieniaokolicznościbędącychwynikiemdziałaniasiływyŻszej;
- zmiany istotnych regulacji prawnych,
16" Pozostałe informacje.
16"1, poprzez złożenie oferty oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości
nie wyrazić zgody
pozostałych oferentow szczegołów oferty" oferent ma prawo
przedmiotu zamówienia,
na podanie do wiadomości szczegołow technicznych
76.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

o

zmiany warunków udzielenia zamówienia,

o

uniewaznienia postępowania,

o

prZYCZYnYI
nie wybrania zadnej z przedstawionych ofert bez podania

o

pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego
zapyta nia,

przysługują zadne
w przypadku zaistnienia powyzszych okoliczności oferentom nie
roszczenia w stosunku do Zamawiającego,
w oparciu o ustawę z
Zamawiający informuje, ze postępowante nie jest prowadzone
nie jest mozliwe
dnia 29 stycznia 2OO4r, _ Prawo Zamowień Publicznych, dlatego
stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.
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Formularz ofertowy.
Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania,
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FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy

Adres siedziby

nr telefonu

NIP, REG?N

przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

na dostawę i posadowienie w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach
zbiorników produkcyjnych (częśćI) z dokumentacją techniczną (DTR)

będących elementami ciągu technologicznego słuzącego do wyprodukowania
alkalizowanej śrutykakaowej, alkalizowanej miazgi kakaowej, dezodoryzowanego masła
kakaowego oraz alkalizowanego proszku kakaowego.

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

1. Zbiornik buforowy -

2 sztuki - zbiorniki na śrutękakaową nad

alkalizatorem. Element linii alkalizacji śrutykakaowej.

cena netto

kwota słownie

2. Zbiorniki śrutykakaowej, element sekcji mielenia -

2 sztuki.
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kwota słownie

3. Zbiorniki

na kuch kakaowy lSOOkg, (2szt) z przenośnikami ślimakowymi
(2szt), Element linii temperowania proszku

cena netto

kwota słownie

4. Zbiornik proszku kakaowego powyżej automatu pakującego
(lszt) Element Iinii temperowania proszku

cena netto

kwota słownie

5. Zbiorniki na kuch kakaowy

10 OO0 kg (3szt.) z przenośnikami

ślimakowymi (3szt.) Element linii temperowania proszku.

cena netto

kwota słownie

ŁĄCZNA CENA ZAMÓWIENIA

cena netto

kwota słownie:

OKRES GWARANCJI
Okres gwarancji w miesiącach

1O0O k9
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TERMIN REALIZACJI
Dostawa i posadowienie

W

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

1.

się

do

OŚwiadczam/y, że zaoferowany przez nas przedmiot zamowienia 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

3.

4,
5,
6"

V.

B.

9,

przygotowania oferty"
OŚwiadczam/y, że posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności
lub czynnoŚci, jezeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
OŚwiadczam/y, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i f|nansowej
zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.
Oświadczam/y,że nie ogłoszono w stosunku do nas upadłości,nie złożono wniosku o
upadłoŚĆ ani nie otwarto w stosunku do nas postępowania likwidacyjnego
OŚwiadczam/y, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania
zamówienia"
Jestem/Śmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upłynięcia terminu
składania ofert.
Oferuję/emy realizację przedmiotu zamówienia na warunkach wskazanych przez
Zamawiającego w Zapytaniu ofertowych wraz z jego załącznikami.
Do formularza załączono następujące dokumenty, które stanowią jej integralną
częścl

miejscowość,data

podpis osoby/osob
uprawnionych do
rep reze n towa

n i

a

Wy kon a

wcy
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Załącznik nr 2

OŚW|ADCZENlE O BRAKU PRZESŁANEK DO WYKLUCZENlA Z POSTĘPOWANlA
W imieniu wykonawcy oświadczam, iż pomiędzy Zamawiającym Spółka z o,o.I a wykonawcą

Union Chocotate

(Nazwa Wykonowcy)

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

I0 % udzialow 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.

podpis osoby/osob

Miejscowość, data
up

row ni onych do re preze ntow

Wykonawcy
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