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Żychlin, dn. 27.022018

ZMIANA ZAPYTANIA oFERToWEGo z dnia 3o.o1.2o18

r.

r.

Na dostawę i Posadowienie zbiorników produkcyjnych (częśćI) z dokumentacją
techniczną (DTR) będących elementami ciągu technologicznego słuzącego do
wYProdukowania alkalizowanej Śruty kakaowej, alkalizowanej miazgi kakaowej,
dezodorYzowa neg o ma sła ka kaoweg o oraz alkalizowa nego proszku ka kaoweg
o.

W dniu 27.o2.2o1.8 r. nastąpiła zmiana treścizapytania ofertowego.

Zmianie uległy następujące zapisy:
a. w związku z licznymi zapytaniami od potencjalnych oferentów
dotYczącYmi zbyt krótkiego terminu dostawy przedmiotu zamówienia
zdecydowano o jego wydłużeniu o 1,5 miesiąca z 15.o6.2o18 r. na
30.07.2O18 r.
b. w związku z powyższym wydłużonotermin składania ofert o 7 dni z
05.03.2018 r. na 12.03.2O18 r.
c. Zmieniono również terrnin otwarcia ofert z 06.03.2018 r. na 13.o3.2018

r.

zmiany w treścizapytania zostały zaznaczone kotorem czerwonym.

Union Chocolate 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.o1-10ooo7/L5 w

ramach Podziałania 3,2.1 Badanie na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój
wsPÓłfinansowane9o ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W związku z PowYŻszym zwracamy się z prośbąo przedstawienie oferty
na
posadowienie,
dostawę i
zbiorników produkcyjnych (część[) z dokumentacją

techniczną (DTR) będącYch elementami ciągu technotogicznego służącegodo
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wyprodukowania alkalizowanej śrutykakaowej, alkalizowanej miazgi kakaowej,
dezodo ryzowa nego masła ka kaowego oraz alkalizowa nego proszku ka kaowego.

1. Zamawiający i osoby uprawnione do kontaktu z oferentami.
Union Chocolate Spółka 2 o.o.
Słońsk Dolny 3A, 87-720 Ciechocinek
NIP 8542036872, REGoN 8IL92o394
Adres do korespondencji:
Al. Racławickie 6, 99-320 Źychlin

Tel.24 285 10 41
Fax24 285 1816
Osoby uprawnione do kontaktów:
JÓzef Dominiak - Dvrektor ds. Techniczno
tel. (24) 285 10 41; 600 3O8782
e-mail : jozef.dominiak@unionchocolate. pl

2. Postanowienia

-

Produkcyinych

ogólne.

2.L. Zamawiający nie dopuszcza możl iwościskładania ofert częściowych
2.2. Zamawiający n ie dopuszcza możl iwoŚci składa nia ofert wa ria ntowych

3. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i posadowienie w wyznaczonych przez
Zamawiającego miejscach zbiorników produkcyjnych (częśó I) z dokumentacją
techniczną (DTR) będących elementami ciągu technologicznego służącego do
wyprodukowania alkalizowanej śrutykakaowej, alkalizowanej miazgi kakaowej,
dezodoryzowa nego masła ka kaowego oraz alkalizowa nego proszku ka kaowego.

KOD CPV: 42215000-6

Nazwa kodu: Maszyny do przemysłowego przygotowania lub produkcji żywnoŚci lub
napojów
Lista zbiorników będących elementami ciągu technologicznego:
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1. Zbiornik buforowY -

2 sztuki - zbiorniki na śrutękakaową nad atkatizatorem.
Element Iinii alkalizacji śrutykakaowej.

Parametry techniczne kazdego zbiornika

:

zbiornik walcowy pionowy, zbiornik ma spoczywać na łapach przyspawanych
do płaszcza zbiornika, przystosowanych do montazu tensometrów, z
ekscentrycznym dnem stozkowym, dennica górna elipsoidalna
Pojemność 3500kg (7m3)
Medium: Sruta kakaowa, gęstośćok. 500 kg/m3
Temp. pracy: ok. 40 oC
płaszcze zbiorników przystosowane do montazu izolacji płaszcza
i
zewnętrznego.
Materiał: Mający kontakt z produktem - stal gatunku AISI 3o4L
Wymiary: DW. 2200 mm, wys. częścicylindrycznej. 2400 mm, wys. cz.
stożkowej 2150 mm, całkowita wys. 4750 mm

a.

b,

c.
d,
e.

f.

g.

Każdy zbiorni k zawiera

a.

b.
c.

d.
e.
f.

g.
h.
i.

j.
k.

:

Mocowania do czujników wagowych (tensometry po stronie
zamawiającego).
Wibrator pneumatyczny
Króciec do czujnika poziomu max Gl
Zawór nadciŚnieniowo podciśnieniowy w górnej dennicy
Dennica dolna z kołnierzem pod zasuwę DN35O
właz DN 500 okrągły na górnej dennicy z czujnikiem bezpieczeństwa
uziemienie
Uszy transportowe
Tabliczka znamionowa
Odpowietrzenie
Wlot produktu

2. Zbiorniki śrutykakaowej, eIement sekcji mietenia Parametry techniczne każdego zbiornika

a.
b.

c.
d.
e.
.

f

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

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

2 sztuki.

:

zbiornik walcowy pionowy ze stozkowym dnem, dennica górna
elipsoidalna, zbiornik spoczywa na łapach przyspawanycńdo płaszcza
zbiornika.
Pojemność3 500k9 (7m3).
Medium: Sruta kakaowa.
pracy: 80 oC.
Temp.
Materiał: Mający kontakt z produktem - stal gatunku AISI 3o4L.
płaszcze zbiorników przystosowane do montażu
iżolacji i płaszcza
zewnętrznego.
Każdy zbiorni k zawiera

a.

3
1
1
1
1
1

:

Dennica dolna z kołnierzem pod zasuwę DN 25O

-

1szt.

Fundusze
EuropeJskie

lnteti9entny RozwóJ

b.

c.

d.
e.

PARP

e

Unia Europejska

EUlopejski fUnd!5a
Ro7vojU Rogionalno90

Wibrator pneumatyczny
Króciec do czujnika poziomu max G1
Zawór nadciśnieniowo podciśnieniowy w górnej dennicy
Właz DN 500 okrągły na górnej dennicy z czujnikiem bezpieczeństwa
-

f. Uziemienie
9. Uszy transportowe
h. Tabliczka znamionowa
i. Odpowietrzenie
j. Wlot produktu

1
1
1
1

2szt.

2 szt.
1 szt.

lszt.
1 szt.

3. Zbiorniki

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

Parametry techniczne każdego zbiornika

a.
b.

c.
d.
e.
f.
9.
h.
i.
j.
k.
Przyłącza:

:

Medium: kuch kakaowy, (cocoa cake)
Temperatura pracy: 40 oC
Gęstość
700 k9lm3, zawartośćtłuszczu ok I0-I2
Pojemnośćzbiornika
ok. 2 200L
Nogi regulowane
NIE

PłaszczGrzejny
Izolacja
Mieszadło
Materiał: Mający kontakt

NIE
NIE

c. Odpowietrzenie
d. Króciec do czujnika poziomu max H Gl"
e. Króciec do czujnika poziomu min L G1"
f. Wibrator pneumatyczny
g. Właz DN500 z czujnikiem bezpieczeństwa h. Uszy transportowe
i. Tabliczka znamionowa
j. Uziemienie
b. Wlot

lszt.
lszt.
lszt.
1
1
1
1

szt.
szt.
szt.
szt.

2 szt.
1 szt,

Zszt.

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

l. Wydajność przenośnika 1250 kglh
m. Długośćprzenośnika L= max 3m
n. Przenośnik zawiera Króćce przyłączeniowe, Ślimak dozujący,
o.

o/o

TAK
z produktem - stal AISI 304L
Zbiornik walcowy pionowy ze stozkowym dnem, dennica górna
elipsoidalna, zbiornik spoczywa na łapach przyspawanych do płaszcza
zbiornika 3 szt., przeznaczony do magazynowania kuchu kakaowego.
W dolnej częścizbiornika (nad przenośnikiem ślimakowym)mieszadło
za pobiegające zawiesza niu produ ktu.

a. Spust

zabezpieczenie przed blokadą ślimaka
Uszczelnienie sprężonym powietrzem, zawiera dodatkowo zestaw
reduktora ciśnienia i zawór elektromagnetyczny

szt.
szt.
szt.
szt.
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Mający kontakt z produktem

-

stal AISI 3O4L

4. Zbiornik proszku kakaowego powyżej- automatu pakuiącego looOkg (lszt)
Element
linii temperowania proszku

Para metry techniczne zbiorni ka

a.
b.

c.

d.

e.

f.

9.
h.

:

Zbiornik walcowY Pionowy ze stożkowym dnem, dennica górna elipsoidatna,
zbiornik spoczywa na łapach przyspawanych do płaszcza źbiornika
Materiał: Mający kontakt z produktem - stal gatunku AISI 3o4L
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

i. Izolacja
NIE
j. Mieszadło
NIE
k. Wymiary: DW 1500mm, h cz. cylindrycznej
l. Właz DN 500 z czujnikiem bezpieczeństwa-

1500mm

m. Dno wibracyjne
n. Króciec do czujnika poziomu max H G1''
o. Króciec do czujnika poziomu min L G1''
p. Zawór nadciśnieniowo podciśnieniowy w górnej dennicy

Uszy transportowe
Tabliczka znamionowa
s. Zbiornik przystosowany do załadunku prózniowego
t. Wlot produktu
q.
r.

-

1
1
1
1
1

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

2 szt.
1 szt.
1 szt.

5. Zbiorniki na kuch kakaowy

10 OOO k9 (3szt.) z przenośnikami ślimakowymi
(3szt.) Element linii temperowania proszku.-

Parametry techniczne:
a.

Medium:

b. Temperatura pracy:
c.

d.
e.

Gęstość
PojemnoŚĆ zbiornika

kuch kakaowy, (cocoa cake).
40 oc.
7oO kg/m3, zawartośćtłuszczu ok to-L2o/o.
10 000k9 =9oo/o.

Nogi regulowane lub do tensometrów TAK.
Płaszcz Grzejny
NIE.
9. Mieszadło
TAK.
h. Materiał: Mający kontakt z produktem - stal AISI 3O4L.
f.

Zbiornik walcowY Pionowy z dnem ekscentrycznym stozkowym, stojący na nogach do
montazu tensometrów - 3 szt., przeznaczony do magazynowania ruĆnu kakaowego.
W dolnej częŚci zbiornika (nad przenośnikiem ślimakowym)mieszadło zapobiegające
zawieszaniu produktu .

Przyłącza=
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d. Króciec do czujnika poziomu max H Gl"
e. Króciec do czujnika poziomu min L Gl"
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1szt.

lszt.
1szt.

1 szt.
1 szt.
1 szt.

2 szt.
1 szt.

Zszt.

2 szt

Przenośnik śIimakowy- 3 szt.l

a.
b.

c.

d.
e.

f.

Wydajność przenośnika1250 kglh
Długośćprzenośnika (maksymalna) L=3m.
Materiał: stal AISI 304L
Przenośnik zawiera Króćce przyłączeniowe,
zabezpieczenie przed blokadą ślimaka
Uszczelnienie sprężonym 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 0,8um. Spoiny zewnętrzne
doczołowe - nieszlifowane.

Zamawiający jest zainteresowany zakupem wyłącznie nowych urządzeń.

4. Termin realizacji zamówienia.
Dostawa w terminie do 2018-07-30,
Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia zZamawiającym kazdej dostawy elementów z
14-d niowym wyprzedzen iem

5. Miejsce dostawy/ reaIizacji przedmiotu zamówienia.
Union Chocolate Spółka z o.o.
Al, Racławickie 6, 99-320 Żychlin.

6, Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków.
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6.1.0 udzielenie zamÓWienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy łącznie spełniają
następujące Warunki:

6.1.1. Posiadają uprawnienia

do

wykonywania określonejdziałatnościlub
czYnnoŚci jezeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień.

6.I.2. Nie ogłoszono upadłoŚci w stosunku do wykonawcy, nie złożonowniosku o
uPadłoŚĆ WYkonawcy, nie otwarto w stosunku do Wykonawcy postępowania
likwidacyjnego.

6.1.3. Znajdują

się W sytuacji

ekonomicznej

i

finansowej zapewniającej

wykon5nie przedmiotu zamówienia.

6.t.4. posiądają niezbędną wiedzę

i

doświadczenie do wykonania zamówienia.
Oreren[ Powinien okazaĆ referencje co najmniej od minimum 3 firm, dla
którYcń wYProdukował zbiorniki z branzy spozywczej z ostatnich 3 lat.

ZastrzdgamY moŻliwoŚĆ weryfikacji przekazanych informacji. W przypadku
negatY\łnej weryfikacji informacji podanych w oświadczeniu oferta zostanie
wykluclona.
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 każdyWykonawcy 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.L. za rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze
stron z PrzYczYn leŻących po stronie Wykonawcy - w wysokości5olo łącznego
wynagrodzenia netto;

7.2.2.

w

PęYPadku opóŹnienia

w

dostawie maszyn

- w

wysokości o,2o/o

wynag rpdzen ia netto za każdy dzien opóźn ien ia,

7-2.3.." o|ÓŹni"nie w usunięciu wad i usterek, stwierdzonych podczas odbioru
końcowego

-

W WysokoŚci 0,2o/o łącznego wynagrodzenia netto za każdy
dzień o|ÓŹnienia w stosunku do uzgodnionego przezstrony terminu usunięcia
wad.
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7.3.Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwościdochodzenia przez Zamawiającego
odszkodowania przewyższającego wysokośćnałozonej kary umownej na
zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.
7.4. Warunkiem podpisania umowy

będzie zgoda na wniesienie zabezpieczenia

naleŻytego wykonania umowy W postaci kaucji w wysokoŚci 5olo Wynagrodzenia

netto oraz przedstawienie opłaconej polisy OC na kwotę odpowiadającą co
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
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynnoŚci związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na:

o
o
o

o

Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
Posiadaniu co najmniej 10o/o udziałów lub akcji,
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 przedłożyćoświadczenie - 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 wcześniejniz 6 m-cy

przed upływem terminu składania ofert lub równowazna odpisowi z KRS
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 zaświadczeniao 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
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Sądowego na stronie internetowej ems.ms.gov.pl lub na podstawie zaświadczenia
o WPisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o DziałalnościGospodarczej).
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.

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.

OfertY naleŻy złoŻyĆw nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.03.2018 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 Zychlin

o

W formie elektronicznej (skan formularza ofertowego, pełna oferta handlowa wraz
z WYmaganYmi załącznikami podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji)
na adres : jozef.dominiak@unionchocolate. pl

Na kopercie/w temacie wiadomości proszę podać:

.oferta na dostawę zbiorników

produkcyjnych (częśćI) z dokumentacją techniczną (DTR) będących
elementami ciągu techno|ogicznego''

ZłoŻÓnie ofertY uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie do
biura
Zamawiającego (Al. Racławickie 6, 99-320 Zychlin) lub na skrzynkę mailową o podanym

wYzej adresie w terminie okreŚlonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego
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nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty. Oferty złożonepo terminie nie będą brane

pod uwagę.
Oferta powinna zostaĆ przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w nini";.ry,
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 złożyćtylko jedną
ofertę. Oferta powinna być podpisana przez upowaźnionego przedstawiciela Wykonawcy,
a wszystkie jej strony parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby

podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty nalezy
dołączyĆ takze pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej 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.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.03.2018 r. o godz.12:OO w biurze Zamawiającego

(Al. Racławickie 6, 99-320 Żychlin). Zamawiający nie przewiduje publicznego
otwarcia ofert.

13. Kryteria oceny ofert i opis spo§obu ich obliczenia.
Maksymalna liczba punktów mozliwych do uzyskania - 100
Opis kryteriów, którymi firma będzie się kierowała przy wyborze oferty oraz
znaczenie tych kryteriów.
Lp.
1

Rodzaj Kryterium

Punktacja

Cena

OdOdo70

Sposób oceny
Stosunek ceny najnizszej 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
punktów;

- 0 punktów;
-

5
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.

od 37 m-cy do 48 m-cy
punktów;

-

10

od 49 m-cy do 84 m-cy

-

15

punktów;

o

od 85 m-cy do 119 m-cy
punktów
120 m-cy lub więcej

- 30

-

20

punktów;

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów
wYliczonYch w oParciu o Powyzsze kryterium. Za najkorzystniejszą zostanie
uznana
oferta, która uzyska najwyższą 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
niż

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

krajowYch i zagranicznych ceną podlegającą ocenie będzie łączna cena netto (bez
podatku VAT) okreŚlona w ofercie.

14. Informa cje dotyczące

n

aj

korzystn iejszej ofefty.

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 mozliwośćdokonywania 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 okolicznościbędących wynikiem działania siły wyższej;
- zmiany istotnych regulacji prawnych.
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16. Pozostałe informacie.
16.1. Poprzez złożenieofertyOferent wyraza zgodę na podanie do wialomości
pozostałych Oferentów szczegółów ofefty. Oferent ma prawo nie wyrafić zgody
na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamóv|ienia.

16.2.
o
o

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
zmiany warunków udzielenia zamówienia,
unieważnienia postępowania,
nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczy|,ty,

pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami nińiejszego
I

zapytania.

i
i

W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysług{ią Zadne
roszczenia w stosunku do

Zamawiającego.

i

Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu ! ustawę z
dnia 29 stycznia 2OO4r. - Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest nhożliwe
stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

17. Załączniki:

t7.L.
L7.2.

Formularz ofertowy.
Oświadczenie o braku przesłanek do wyklur:zenia z postępowania.

UNlON Ghocolate Sp.z
I

Słońsk Dolnt 34

Adres do koresp$ndencji

lel.24 285 10 41,

NlP 854-20-36_872

