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ZAPYTANIE OFERTOWE
Na dostawę

montaż stacji sprężonego powietrza będącej elementem ciągu
technologicznego słuzącego do wyprodukowania alkalizowanej śrutykakaowej,
a

alkalizowa nej miazgi kakaowej, dezodoryzowanego masła kakaowego oraz
alkalizowanego proszku kakaowego.

Union Chocolate Sp. z o.o. z siedzibą W Słońsku Dolnym 34,

B7-72o
Ciechocinek realizuje projekt pt. ,,Czekolada Twoich marzeń. Nowa technologia. Nowe
produkty z ziaren kakaowca", Umowa o dofinansowanie nr PoIR.03.02.o1-10-0007/15
w
ramach Podziałania 3,2.1 Badanie na rynek Progranlu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój
wsPÓłfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W związku z PowyŻszym zwracamy się z proślląo przedstawienie oferty na

dostawę i montaż stacji sprężonego powietrza będącej etementem ciągu
technologicznego słuzącego do wyprodukowania alkalizowanej śrutykakaowej,
nej

kaowej, dezodoryzowa nego nrasła ka kaowego oraz
alkalizowanego proszku kakaowego.
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1. zamawiający iosoby uprawnione do kontaktu z oferentami.
Union Chocolate Spółka z o.o,
Słońsk Dolny 3A, 87-72O Ciechocinek
NIP B542036874 REGoN B11920394
Adres do korespondencji :
Al. Racławickie 6, 99-320 Zychlin
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Tel. 24 2B5 70 47
Fax 24 285 1B16
Osoby uprawnione do kontaktów:
Józef Dominiak - Dyrektor ds. l'echniczno
tel. (24) 2B5 10 41; 600 30B 7t\2
e-mail ; jozef.dominiak@unionchocolate. pl

-

Produkcyjnvcl1

Postanowienia ogólne.
2.L. Zamawiający nie dopuszcza mozliwoŚci składania ofert częściowych
2,2. Zamawiający nie dopuszcza możliwoŚci składania ofert wariantowYch
3. Opis przedmiotu zamówienia.

przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż stacji spręŻonego powietrza
będącej elementem ciągu technologicznego słuzącego do wyprod u kowania
alkalizowanej śrutykakaowej, alkalizowanej miazgi kakaowej, dezodoryzowane9o masła
ka kaoweg o oraz alkalizowa neg o p roszku ka kaowego.
KOD CPV: 42I2340O-t
Nazwa kodu: Sprężarki powietrza
Wymagane parametry:

stacja sprężonego powietrza
następujących urządzeń:
I.

IL

III.
IV.

z

montażem winna składać się z

jeden
dwóch kompresorów śrubowych o ciśnieniu roboczym 8 bar, w tym
wydajnoŚci,
stałej
o
drugi
(regulacja
falownikowa),
o zmiennej wydajności
a. Xompresoiy winny posiadać płynną regulacją wydajności
od ok.Zoo/o do 1O0o/o wydajnościstacji.
b. Wydajnośćzainstalowanych spręzarek okl9m3/h,
c. Winny posiadać silniki klasy IE4.
d. sprężaiki winny posiadać zbiornik powietrzno- olejowe poziome i
separatory powietrza zewnętrzne.
e. Łączna moc elektryczna zainstalowanych
kompresorów nie powinna przekroczyć 110kW,
f. Parametry dostarczanego powletrza w9 ISo PN 8573.1: 1.4,1
g. produceni stopnia śrubowego winien być producentem sprężarki.
Ź 5ednego osuszacza ziębniczÓgo powietrza na pełna wydajność stacji,
z filtra wstępnego powietrza,
z filtra dokładnego powietrza,
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V'zbiornikaWyrownawczegopowietrzazos3-r.zetemopoj.min.3000litrow
UDT,
bar ,, p"iną dokumentacja
,ciśnieniupracy 10
VI. z separatora woda - oleJ,
winien zawieracl
Montaż stacji sprężonego powietrza
wykonane rurą,
- instalację pneumatycznąćuo,"rit
lłappieśsC_Stah] lub rownoważną, c_ stahl lub
obustronni" o.ynt oiuJ"ą
rurą ćeberit Mapres
_ instalację utylizacji kondensatu i,ilonin"

spręzarkowni,.
:"r::,"ffi:u,","o,ru. zna ze sterowaniem w obrębie.
po stronie, inwestora)'
raiącv)is
_ rozdzrelnię na potrzeby kompre."r"*"', trlo"T
Z czerpni powietrza dla dwóch kompresorow
_ instalację *un,u]uóiliłuou:ą.ą S_lę
kompresora.KanałY wYrzutowe
nl".ul"z'nór''r.uia,=go
wyrzutowych
kanałow
z
ofaz
e zimY, za ś a te m
s o row n i w o k r es
Jr1'."rT;,t],,(§.,r"re
:"":
ill}"T "" i?fr zewnątrz kompresorowni,
kierowania go na
i

l
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ZAMAWIA]ĄCY]ESTZAINTERESoWANYZAKUPEI\4NoWYcHLUBUZYWANYCH
URZĄDZEN.

4. Termin realizacii zamówienia,
do 2018-08-31,
Dostawa i montaz w terminie

zamówienia,
dostawy/ realizacji przedmiotu
Union Chocolate Spółka z o,o,

5. Miejsce

gg,32} Żychlin,
Al. Racławickie 6,
6.

opiswarunkówudziałuwpostępowaniuorazsposobudokonywaniaoceny

spełnienia tych warunków,
6.1'oudzieleniezamówieniamogąsięubiegaćWykonawcy,którzyłączniespełniają
następujące warunki:

6.1'1.Posiadająuprawnieniadowykonywaniaokreślonejdziałalnościlub
czynnościjezeliprzepisyprawanakładająobowiązekposiadaniatakich
uprawnień,

wniosku o
do wykonawcy, nie złożono
stosunku
w
upadłosci
6.1,Z. Nie ogłoszono
postępowania
w stosunku do Wykonawcy
otwarto
nie
Wykonawcy,
upadłość
likwidacyjne9o,
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wykonanie przedmiotu zarnÓwienia.
6,L4. posiadają niezbędną wiedzę i doŚwiadczenie do wykonania zamówienia,
Oferent powinien okaza<: referencje od minimum 3 firm, dla którYch

zrealizował podobne zamówienie z ostatnich 3 lat.
Zastrzegamy mozliwośćlveryfikacji przekazanych informacji. W przYPadku
negatywnej weryfikacji iniormacji podanych w oŚwiadczeniu oferta zostanie
wykluczona.
6.2. ocena spełniania warunków utlziału w postępowaniu nastąpi w formule ,,SPełnia"/
spełnia" w oparciu o irrformacje zawarte w dokumentach przedłozonYch

,,Nie

przez Wykonawcę do oferty i clświadczeniach zawartych w Formularzu ofertowYm.

7. Dodatkowe warunki i wymagania, które każdy Wykonawcy jest zobowiązanY
do spełnienia
7.1.Wykonawca zobowiązuję się t1o zawarcia pisemnej umowy w miejscu iterminie
wyznaczonym przez Za mawiającego,
7,2. Wykonawca zapłaci Zamawiajitrcemu karę umowną:

rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze
stron z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy - w wysokoŚci 5olo łącznego

7,2.1..

za

wynagrodzenia netto;

.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 usunie;ciu wad i usterek, stwierdzonych podczas odbioru
końcowego - w wysokolici 0,2o/o łącznego wynagrodzenia netto za kaŻdY
dzien opożnienia w stosunku do uzgodnionego przez strony terminu usunięcia

7

wad.

7,3.Zapłata kary umownej nie wyłącza mozliwoŚci dochodzenia przez Zamawiającego
odszkodowania przewyższającego wysokoŚĆ nałozonej kary umownej na
zasadach ogólnych okreŚlonyr:h w kodeksie cywilnym.

będzie zgoda na wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w postaci kaucji w wysokoŚci 5olo wynagrodzenia
netto oraz przedstawienie <lpłaconej polisy OC na kwotę odpowiadającą co

7.4, Warunkiem podpisania umowy

najrnniej wielkościzamówienia.

8. Przesłanki wykluczenia

WykonawcÓw z postępowania
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ZpostępowaniaZamawiającywykluczypodmiotypowiązaneosobowolubkapitałowo

zZamawiającym.Przezpowiązaniekapitałowelubosobowerozumiesięwzajemne
powiązaniamiędzyZamawiającymlubosobanriupoważnionymidozaciągnięcia

zobowiązańWimieniuZamawiającegolubosobamiwykonującymiWimieniu
ZamawiającegoczynnościzwiązanezprzYgotowaniemiprzeprowadzeniemprocedury
wyboruwykonawcyawykonawcą,polegającena:
oUczestniczeniuwspołcejakowspólnikspołkicywilnejlubspołkiosobowej,
o Posiadaniu co najmniej 10o/o udziałów lub akcji,
zarządzającego, prokurent,
pełnteniu funkcii członka organu nadzorczego lub

o

małzeńskim, w stosunku
pełnomocnika, pozostawaniu w związku
linii prostej, pokrewieństwa dru9ie9o
pokrewieristwa lub powinowactwa w
stopnialubpowinowactwadrugiegostopniewliniibocznejlubwstosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli,

oNapotwierdZentebrakuprzesłankiwykluczeniazpostępowaniawykonawca
- załącznik nr 2
zobowiązany jest przedłożyc oświadczenił=

9.Informacjaooświadczeniachidokumentachjakiemaiądostarczyć
zamówienia:
Wykonawcy w ceIu potwierdzenia warunków
9.1.Aktualnyodpiszwłaściwegorejestru-KRs;wystawionyniewcześniejniż6m-cy

przedupływemterminuskładaniaofertlubrównoważnaodpisowizKRS l
aktułalnemu z rejestru przedsiębiorców
informacja odpowiadająca odpisowi
przed
nie wcześniej niż 6 miesięcy
zaświadczeni o wpisie do cEIDG wystawione

upływemterminuskładaniaofertlubmającymoczaświadczeniaowpisiewydruk
zCEIDG(dotyczywyłączniepodmiot,któregodanychrejestrowychniemożnado
informacji o podmiotach wpisanych
ustalić na podstawie wydruku aktualnych

RejestruudostępnionychprzezCentralnąInformacjęKrajowe9oRejestru
Sądowegonastronieinternetowejems.ms.gov.pllubnapodstawiezaświadczenia
i Informacji o DziałalnościGospodarczej),
o wpisie w centralnej Ewidencji

9'2.Wypełnionyformularzoferty(wgzałącznik.anrldoZapytaniaofertowego).

9.3.oświadczeniewykonawcyoniepozosLawaniuWstosunkupowiązaniaz
zapy,tania ofertowego),
Zamawiającym (w9 załącznlk nr 2 do

9,4. Pełną ofertę handlową z9odną

z

opisem przedmiotu zamowienia oraz

z,apytaniu,
wyma9aniami okreŚlonymi w niniejszym

9,5.Referencjeodminimum3firm,dlaktorychwykonawcazrealizowałpodobne
zamowienie z ostatnich 3 lat,

z
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W przypadku zaoferowania używanego Środka trwałego oŚwiadczenia

według załącznika nr 3 do zapytania ofertowegoi
9.6.1. oświadczenie Wykonawcy, że w okresie 7 lat poprzedzających datę złozenia
oferty środek trwały nie był współfinansowany ze Środków wspólnotowYch ani
z krajowych środków stanowiących pomoc publiczną lub pomoc de minimis,

g,6.2. oświadczenie Wykonawcy okreŚlające od kogo nabył Środek trwałY oraz
wskazujące miejsce i datę jego nabycia;

1O. Termin i miejsce złożenia oferty.

oferty należy złożyów nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.07.2OL8 r. do
godziny 16:OO.

o

osobiście lub listownie (wypełniony formularz ofertowy, pełna oferta handlowa
wrazz wymaganymi załącznikami podpisany przez osobę uprawnioną do
reprezentacji na adres korespondencyjny Zamawiającego:

Union Chocolate Spółka z o,o.
Al. Racławickie 6, 99-32O Żychlin
W formie elektronicznej (skan formularza ofertowego, pełna oferta handlowa wraz
z wymaganymi załącznikami podpisane przez osobę uprawnioną do rePrezentacji)
na adres: sekretariat@unionchocolate.p!

Na kopercie/w temacie wiadomości proszę podaĆ: -Oferta na dostawę i montaŻ stacji

sprężonego powietrza"
Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie do biura
Zamawiającego (Al. Racławickie 6, gg-32} Zychlin) lub na skrzynkę mailową o PodanYm

wyzej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla Pocztowego
nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty. Oferty złozone 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
jedną
Zapytania oraz wszystkie wymagane załączniki. Wykonawca moŻe złoŻyĆ tylko
ofertę. oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela WYkonawcY,
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awszystkiejejstronyparafowane'Jezeliuprawnieniedoreprezentacjiosoby
podpisującejofertęniewynlkazzałączonegodokumenturejestrowego,doofertynalezy
dołączyćtakzepełnornocnictwoworyginalelubwpostacikopiipoświadczonejnotarialnie.
przygotowaniem i złozeniem ofertY'
z
związane
koszty
wszystkie
oferent ponosi
11. Termin związania ofertą,

Wykonawcapozostajezwiązanyofertąprzezokresmin.30dni'Biegterminu
terminu składania ofert,
rozpoczynastę wraz z upływem

ofert,
12. Termin i miejsce otwarcia

otwarcieofertnastąpidniao3.o7.2o18r.ogodz'12:0owbiurzeZamawiającego
publicznego
gg-32o Zychlin). Zamawiający nie przewiduje
(Al. Racławickie 6,
otwarcia ofert,

sposobu ich obliczenia,
13. Kryteria oceny ofert i opis
mclzliwych do uzyskania - 100
Maksymalna liczba punktów
opiskryteriów,ktorymifirmabędziesiękierowałaprzywyborzeofertyoraz
luw,
kryteriów
tych Kry[er
nie tycn
znaczenie

Lp.
1

ż

Sposób oceny

noazai Kryterium

Punktacia

Cena

OdOdo70

Ly u
Stosunek ceny naJnlzszeJ 9lęl
przez7Q
badanej oferty mnożony

UoUooJU

Długośćokresu gwarancJl;

Okres gwarancJl
liczony w pełnych
latach

o odOdo2lat-Opunktów;
.

3 lata

-

10 punktow;

.

4 lata

-

20 punktow;

.

5 lat i więcej

-

30 punktow;

liczby punktów
na podstawie wyniku osiągniętej
zamawiający dokona oceny ofert

wyliczonychwoparciuopowyzszekryterium,Zanajkorzystniejszązostanieuznana
końcową ilośĆpunktów,
oferta, ktora uzyska najwyzszą
ZaproponowanaprzezWykonawcęcenapowinnazostaćwoferciepodanajakocena

nettowyrazonaWPLN.WprzypadkuwskazaniawoferciecenyWwalucieinnejniz

k
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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. 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 prz€prowadzonego postępowania.
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 niezależnych od Zamawiającego i Oferenta;
- wystąpienia okolicznościbędących wynikiem działania siły wyższej;
- zmiany istotnych regulacji prawnych.

16. Pozostałe informacje.

16.1.

poprzez złozenie 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

uniewaznienia postępowania,

o

nie wybrania zadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczynyI

o

pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z Wymogami niniejszego
zapytania.

W przypadku zaistnienia powyżs7,1ch okolicznoŚci Oferentom nie przysługują zadne
roszczenia w stosunku do Zamawiającego,
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Zamawiającyinformuje,ŻepostępowanieniejestprowadzoneWoparciuoustawęz

dnia29stycznia2OO4r,-PrawoZamowieńPublicznych,dlategoniejestmozliwe
określonych w tej ustawie,
stosowanie środków odwoławczych

17. Załączniki:
Formularz ofertowy,
t7.L

t7.z.
L7.3.

oświadczenieobrakuprzesłanekdowykluczeniazpostępowania.
środków trwałych,
Oświadczenie dotyczące używanych

Ul{lON Ghocolate §p. z o,o,
Słońsk Dotny 3A

łOrcl rio torespbndencii

ł. naiŃiókie

6, 9d-32o

.

.. ._.

życHLlN

{?s6frełŁl8,1i
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FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy

Adres siedziby

nr telefonu

NIP, REGoN

Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

na dostawę i montaż stacji sprężonego powietrza będąceJ elementem ciągu

technologicznego służącego do wyprodukowania alkalizowanej śrutykakaowej,
a

l

kal izowa

nej

m iazg

i

ka

kaowej, dezodoryzowa nego masła ka kaowego oraz

alkalizowanego proszku kakaowego.

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

CENA ZAMÓWIENIA

Urządzenie

l* No*e

l-

Uży*.n"
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kwota słownie:

cena netto

OKRES GWARANCJI
Okres gwarancji w pełnych latach

TERMIN REALIZACJI
Dostawa i montaż

jako najkorzystniejszej zobowiązuję/emy

W

się do

zawarcia pisemnej umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

1. oświadczamly, że zaoferowany

przez nas przedmiot zamówienia sPełnia wszYstkie

wymagania zamawiającego.

2. oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego,
3.

4,
5.

6.
7,
B.

9.

nie
wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliŚmy niezbędne informacje do
przygotowania oferty.
oświadczam/y, że posiadamy uprawnienia do wykonywania okreŚlonej działalnoŚci
lub czynnoŚci, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
Oświadczam/y, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej

zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia,
oświadczamly,że nie ogłoszono w stosunku do nas upadłoŚci, nie złoŻano 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 zjego załącznikami.
Do formularza załączono następujące dokumenty, które stanowią jej integralną
część:

miejscowość, data

podpis osoby/osób
uprawnionych do reprezentowa nia
Wykonawcy
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Załącznik nr 2

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

Union Chocolate

(Nazwa Wykonawcy)

nie istnieją powiązania kapitałowe lub osobowe.

przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między ZamawiającYm

lub osobami upowaznionymi do zaciągania zobowiązali w imieniu Zamawiającego lub osobami

wykonującymi w imielniu Zamawiającego czynności związilne z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
_

uczestniczeniu w spółce jakcl wspólnik spółki cywilnej luŁl spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 1"O%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/osób
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Załącznlk nr 3
Oświadczenie dotyczące używanych środków trwałych
Oświadczenie nalezy uzupełnić jeśliwymieniony niżej środek trwały jest uzywany.

1. Stacja sprężonego powietrza będącej elementem ciągu technologicznego
słuzącego do wyprodukowania alkalizowanej śrutykakaowej, alkalizowanej miazgi
ka

kaowej, dezodory zowa neg o masła ka kaowego oraz alkalizowa neg o p roszku

kakaowego. (jeślidotyczy)

że w okresie 7 lat poprzedzających datę złożeniaoferty
wymieniony w punkcie 1. środek trwały nie był współfinansowany ze środków
wspólnotowych ani z krajowych środków stanowiących pomoc publiczną lub pomoc de
Niniejszym oŚwiadczam,

minimis.

Niniejszym oŚwiadczam ze wymieniony w punkcie 1. środektrwały nabyłem od podmiotu
w

dniu

(nazwa podmiotu)
(data zakupu) w miejscowości ,,.,,..,..,....,,.... (miejsce zakupu),

podpis osoby/osób

miejscowość, data

uprawnionych do

re p

reze ntowa

n i

a
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awcy

