Zapytanie ofertowe
Nr 5/2017

przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa środka trwałego — offsetowej maszyny drukującej wraz z instalacją

Zamawiający:
Print Extra Studio Graficzne Drukarnia Pospiech i Wspólnicy Sp. j.,
ul. Wróblewskiego 39/41
94-103 Łódź

Łódź, dnia 26 października 2017 r.

I. ZAMAWIAJĄCY
Print Extra Studio Graficzne Drukarnia Pospiech i Wspólnicy Sp. j
ul. Wróblewskiego 39/41, 94-103 Łódź
NIP: 725-00-28-983
REGON: 470061434
www.printextra.pl

Osoba do kontaktu:
Robert Pospiech – Dyrektor Generalny
Tel. 42 630 48 44
e-mail: robert@printextra.pl

II. INFORMACJE OGÓLNE
1. Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający dokonuje zamówienia w trybie zapytania ofertowego, którego
szacunkowa wartość przekracza równowartość 209 000 euro.
3. Językiem obowiązującym dla zamówienia jest język polski.
4. Zamówienie zostało zamieszczone na stronie internetowej www.printextra.pl oraz
www.bazakonkurencyjności.gov.pl
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu na składanie ofert,
zmiany zapytanie ofertowego bez podawania przyczyn.
8. Zamawiający dopuszcza powierzenie przez Wykonawcę zamówienie podwykonawcom,
pod warunkiem wskazania powierzonego zakresu oraz Podwykonawcy.
9. Zamawiający do czasu podpisania umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia
postępowania na każdym etapie jego prowadzenia. W przypadku unieważnienia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oferentowi nie przysługują żadne
roszczenia wobec Zamawiającego.
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III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Rodzaj zamówienia: dostawy.
2. Opis przedmiotu zamówienia według nazw i kodów określonych we Wspólnym
Słowników Zamówienia (CPV):
42991210-4 – Maszyny drukarskie offsetowe
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa – zakup wraz z instalacją offsetowej maszyny
drukującej na potrzeby projektu realizowanego przez Print Extra Studio Graficzne
Drukarnia Pospiech i Wspólnicy Sp. j. z siedziba w Łodzi w ramach Poddziałania II.3.1:
Innowacje w MŚP, Działania II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP Osi priorytetowej II:
Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
4. Opis charakterystycznych parametrów technicznych:
Przedmiot zamówienia zakup wraz z instalacją offsetowej maszyny drukującej powinna
się charakteryzować następującymi minimalnymi parametrami:
 możliwość druku pięciokolorowego w jednym przejściu (CMYK + kolor Panton),
 wieża lakierująca z raklem komorowym,
 automatyczna optymalizacja wstępnego ustawienia stref farbowych i formatu
papieru,
 automatyczny system kontroli temperatury rozcieraczy farbowych,
 cylindry transferowe o podwójnej średnicy z prowadzeniem arkusza na poduszce
powietrznej, umożliwiające druk kartonu i grubszych surowców,
 zdalne sterowanie niefarbieniem, nawilżaniem i registrami maszyny,
 automatyczne mycie cylindrów pośrednich i cylindrów dociskowych, automatyczne
mycie zespołów farbowych,
 możliwość zdalnego rozłączania napędu wałków farbowych i wodnych na 1 i 5
zespole drukującym,
 ultradźwiękowa kontrola podwójnego arkusza,
 w pełni automatyczna wymiana płyt,
 automatyczny system kontroli koloru,
 format zadruku B2(500 mm x 700mm),
 grubość zadrukowanego papieru 0,06-0,8 mm,
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 minimalna prędkość druku przynajmniej 16.500 arkuszy/h,
 podstawowe elementy systemu informatycznego, w jaki wyposażona powinno być
maszyna:
system informatycznego do zarządzania funkcjami maszyny i zarządzania produkcją.
System steruje symultanicznie procesami druku w maszynie, stabilizuje i optymalizuje
parametry druku w okresie rozruchu maszyny. System łączy w sobie elementy
podawania farby i wody, ustawienia registrów, napędu, automatyczne systemy
kontroli, umożliwia komunikację sieciową z przygotowalnią, zarządzanie zleceniami
w sieci oraz systemy kontroli produkcji. System automatycznie reguluje strefami
kałamarzy farbowych a podawanie farby dostosowane jest dla danego obrazu.
5. Przedmiot zamówienia obejmuje również: wniesienie, uruchomienie, montaż,
przeprowadzenie prób, testów i innych czynności niezbędnych do uruchomienia
offsetowej maszyny drukującej w siedzibie Zamawiającego przez Wykonawcę.
Wykonawca będzie działał pod bezpośrednim nadzorem Zamawiającego.
6. Koszty transportu i ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka utraty i uszkodzenia w trakcie
dostawy do siedziby Zamawiającego (łącznie z załadunkiem i rozładunkiem) obciążają
Wykonawcę.
7. Wykonawca, po wykonaniu czynności, o których mowa w pkt 5, dokona instruktażu
obsługi i prawidłowego utrzymania przedmiotu zamówienia dla co najmniej 3
pracowników Zamawiającego.
8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowy,
nieużywany, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami
osób trzecich, oraz nie będący przedmiotu zabezpieczenia.
9. Przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane prawem polskim atesty
dopuszczające do stosowania na rynku polskim oraz musi być zgodny z normami
obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej — znak CE i instrukcja w języku polskim.
10. Przedmiot zamówienia musi posiadać deklarację zgodności CE.
11. Wykonawca do przedmiotu zamówienia zobowiązany jest dołączyć co najmniej:
a) instrukcja obsługi, konserwacji (dokumentacja DTR) w języku polskim,
b) dokument gwarancyjny,
c) deklarację zgodności CE.
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IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Przez termin realizacji zamówienia Wykonawca rozumie datę zakończenia wszystkich
prac związanych z dostawą, instalacją i uruchomieniem przedmiotu zamówienia oraz
podpisania protokołu odbioru końcowego.
2. Termin realizacji zamówienia: do 30 kwietnia 2018 r.

V. WARUNKI GWARANCJI
1. Okres gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego wynosi minimum 12 miesiące od daty
podpisania protokołu odbioru końcowego. Okres gwarancji stanowi również kryterium
oceny ofert zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale VII Zapytania ofertowego.
2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad
w przedmiocie zamówienia.
3. Wykonawca zapewnia czas reakcji serwisu na zgłoszenie rozumiany jako przystąpienie do
niezwłocznego usunięcia usterki wynoszący nie dłuższy niż 24 godzin od chwili zgłoszenia.
4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn
tkwiących w przedmiocie zamówienia w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego
jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności, pod warunkiem, że wady te ujawnią się i zostaną zgłoszone
Wykonawcy w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.
5. Okres rękojmi jest tożsamy z okresem gwarancji.

VI. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie
wybranej oferty.
2. Zamawiający przewiduje wypłatę Wykonawcy pełnego wynagrodzenia (płatność
końcowa) w terminie 7 dni po odbiorze przedmiotu zamówienia w formie protokołu
odbioru końcowego w wysokości minimum 10 % wartości zamówienia. Płatność
wynagrodzenia nastąpi na rachunek Wykonawcy wskazany w umowie/fakturze.
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3. Warunkiem dokonania pełnej płatności jest dostarczenie Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury.
4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
poleceniem przelewu.
5. Zamawiający dopuszcza, po podpisaniu umowy na realizację zamówienia, dokonanie
płatności zaliczkowej w wysokości do 10% ustalonego wynagrodzenia, po przedłożeniu
przez Wykonawcę faktury.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga (punktacja)

1

Cena

60

2

Gwarancja

10

3

Wyposażenie
maszyny
w
nowoczesny
system
niskoenergetycznego suszenia farby i lakierów w technologii
UV. Maszyna wyposażona w minimum 2 lampy suszące
umożliwiające druk bieli + CMYK jednocześnie, stacje
dokujące do montażu lamp minimum po 1 i 5 zespole
drukującym
wyposażenie maszyny w system z możliwością lakierowania
lakierami dyspersyjnymi i suszeniem IR + gorące powietrze
oraz nowoczesnymi lakierami niskoenergetycznymi UV
(automatyczne mycie, dwa rozdzielone obiegi lakierów i
dwie wymienne komory)

15

wyposażenie maszyny w pneumatyczną markę boczna do
specjalnych podłoży, czujnik podłoży transparentnych z
dodatkowym
pakietem
zapobiegającym
rysowaniu
zadrukowanych arkuszy
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4

5

10

6

Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna, ofertę która otrzymała największą ilość
punktów obliczana na podstawie wzoru:

PO = Kc + Kg + KUV + KIR + Kpm
gdzie:
PO – całkowita punktacja oferty
Kc – punktacja przyznana w ramach kryterium: cena,
Kg - punktacja przyznana w ramach kryterium: gwarancja,
KUV - punktacja przyznana w ramach kryterium: wyposażenie maszyny w system
niskoenergetycznego suszenia farby i lakierów w technologii UV;
KIR – punktacja przyznana w ramach kryterium: wyposażenie maszyny w system
z możliwością lakierowanie lakierami dyspersyjnymi i suszeniem IR + gorące powietrze oraz
nowoczesnymi lakierami niskoenergetycznymi UV (podwójny obieg lakierów i dwie komory);
Kpm - punktacja przyznana w ramach kryterium: wyposażenie maszyny w pneumatyczną
markę boczna do specjalnych podłoży, czujnik podłoży transparentnych z dodatkowym
pakietem zapobiegającym rysowaniu zadrukowanych arkuszy.

Punktacja w ramach oceny ofert będzie dokonywana przy zastosowaniu zaokrągleń do
dwóch miejsc po przecinku.

Sposób oceny kryterium: cena - Kc
W kryterium „cena” Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie informacji zawartych
w formularzu ofertowym, tj. wartości netto przedmiotu zamówienia.
Punktacja w ramach kryterium „cena” będzie przyznana w następujący sposób:
Kc = (Won X 60)/Wob
gdzie:
Kc – punktacja przyznana w ramach kryterium: cena,
Won – wartość netto oferty z najniższą ceną,
60 – waga kryterium cena
Wob – wartość netto ocenianej oferty
Najkorzystniejsza oferta otrzyma maksymalnie 60 punktów.
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Sposób oceny kryterium: gwarancja – Kg
W kryterium „gwarancja” Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie informacji
zawartych w formularzu ofertowym, tj. Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym okres
gwarancji w liczbie miesięcy dla przedmiotu zamówienia.
Zamawiający jednocześnie informuje, że minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesiące.
Oferty, w których okres gwarancji zostanie przewidziany krótszy niż 12 miesiące zostaną
odrzucone jako niespełniające warunków określonych w niniejszym zamówieniu.
Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru.
Punktacja w ramach kryterium „gwarancja” będzie przyznana w następujący sposób:
Kg = (Gb X 10) / Gn
gdzie:
Kg — otrzymane punkty za kryterium okres gwarancji
Gb — ilość miesięcy gwarancji ocenianej oferty
10 — waga kryterium okres gwarancji
Gn — ilość miesięcy gwarancji oferty z najdłuższym okresem gwarancji
Najkorzystniejsza oferta otrzyma maksymalnie 10 punktów.

Sposób
oceny
kryterium:
wyposażenie
maszyny
w
system
niskoenergetycznego suszenia farby i lakierów w technologii UV – KUV
W kryterium „wyposażenie maszyny w system niskoenergetycznego suszenia farby i lakierów
w technologii UV. Maszyna wyposażona w minimum 2 lampy suszące umożliwiające druk
bieli + CMYK jednocześnie, stacje dokujące do montażu lamp minimum po 1 i 5 zespole
drukującym” Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie informacji zawartych
w formularzu ofertowym, tj. Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym czy offsetowa
maszyna drukująca jest wyposażona w system dodatkowego wyposażenia, o którym mowa
w kryterium.
Jeżeli offsetowa maszyna drukująca będzie posiadała dodatkowe wyposażenie otrzyma 15
punktów, w przypadku braku dodatkowego wyposażenia oferta otrzyma 0 punktów
Najkorzystniejsza oferta otrzyma maksymalnie 15 punktów.

Sposób oceny kryterium: wyposażenie maszyny w system z możliwością
lakierowanie lakierami dyspersyjnymi i suszeniem IR + gorące powietrze oraz
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nowoczesnymi lakierami niskoenergetycznymi UV (automatyczne mycie i dwa
rozdzielne obiegi lakierów i dwie wymienne komory) – KIR
W kryterium „wyposażenie maszyny w system z możliwością lakierowanie lakierami
dyspersyjnymi i suszeniem IR + gorące powietrze oraz nowoczesnymi lakierami
niskoenergetycznymi UV (automatyczne mycie, dwa rozdzielne obiegi lakierów i dwie
wymienne komory)” Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie informacji
zawartych w formularzu ofertowym, tj. Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym czy
offsetowa maszyna drukująca jest wyposażona w system dodatkowego wyposażenia, o
którym mowa w kryterium.
Jeżeli offsetowa maszyna drukująca będzie posiadała dodatkowe wyposażenie otrzyma 10
punktów, w przypadku braku dodatkowego wyposażenia oferta otrzyma 0 punktów
Najkorzystniejsza oferta otrzyma maksymalnie 10 punktów.

Sposób oceny kryterium: wyposażenie maszyny w pneumatyczną markę
boczna do specjalnych podłoży, czujnik podłoży transparentnych
z dodatkowym pakietem zapobiegającym rysowaniu zadrukowanych arkuszy Kpm
W kryterium „wyposażenie maszyny w pneumatyczną markę boczna do specjalnych podłoży,
czujnik podłoży transparentnych z dodatkowym pakietem zapobiegającym rysowaniu
zadrukowanych arkuszy” Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie informacji
zawartych w formularzu ofertowym, tj. Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym czy
offsetowa maszyna drukująca jest wyposażona w system dodatkowego wyposażenia,
o którym mowa w kryterium.
Jeżeli offsetowa maszyna drukująca będzie posiadała dodatkowe wyposażenie otrzyma
5 punktów, w przypadku braku dodatkowego wyposażenia oferta otrzyma 0 punktów
Najkorzystniejsza oferta otrzyma maksymalnie 5 punktów.

VIII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1.

Oferty należy składać w terminie do 27 listopada 2017 r. do godz. 12.00.

2.

Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego Print Extra Drukarnia Pospiech i
Wspólnicy sp.j. ul. Wróblewskiego 39/41, 94-103 Łódź osobiście lub przesłać za pomocą
poczty lub kuriera, lub w formie jej skanu przesłanego e-mail na adres:
robert@printextra.pl.
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3.

Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do Zamawiającego.

4.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5.

Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do
złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone
Zamawiającemu na piśmie lub przesłana e-mailem, pod rygorem nieważności przed
upływem terminu składania ofert. Zmiana oferty winna zawierać dodatkowe oznaczenie
wyrazem: „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE”.

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu,
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają podmioty powiązane
z Zamawiającym. Przez powiązania należy rozumieć powiązania osobowe lub kapitałowe
pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą
polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólni spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony w zasadach odrębnych,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
4) 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.
3. Wykonawca spełnia warunki udziału z postępowaniu, o których mowa w pkt 1 lit. b,
jeżeli:
 nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem, o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek ubezpieczenia społecznego lub
zdrowotnego,
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 nie jest w stanie likwidacji albo upadłości.
4. Weryfikacja spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na
podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania.
2. Ofertę należy złożyć w języku polskim lub z jej tłumaczeniem na język polski.
3. Oferty należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej lub formie skanu
podpisanej oferty przesłanej e-mailem.
4. W przypadku wyboru oferty złożonej w formie skanu przesłanego e-mailem,
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ofertę podpisaną.
5. Cenę oferty należy przestawić w walucie polskiej w kwotach netto i brutto
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku braku kwot po przecinku
Zamawiający przyjmie jako „00”.
6. W przypadku podania przez Wykonawcę jakichkolwiek wartości oferty w walucie obcej,
Zamawiający dokona ich przeliczenia wg kursu NBP obowiązującego w ostatnim dniu
składania ofert.
7. Wartość i postanowienia oferty wiążą Wykonawcę i Zamawiającego przez okres 30 dni
od daty upływy terminu na składanie ofert i nie podlega zmianom przez ten okres.
Okres ważności oferty może zostać wydłużony na mocy zgodnego oświadczenia
Wykonawcy i Zamawiającego.
8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru
lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. W przypadku złożenia oferty przez
pełnomocnika należy załączyć stosowne pełnomocnictwo.
9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców złożenia,
w wyznaczonym terminie, wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. W przypadku
niezłożenia przez Wykonawcę wyjaśnień oferta zostanie odrzucona.
10. Wszelkie zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone Wykonawcy na
przesłane zapytanie stają się integralną częścią zapytania i są wiążące dla Wykonawców.
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XI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej lub
pisemnego zamówienia, do których integralną część stanowić będzie oferta Wykonawcy.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy,
Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu
o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
3. Projekt umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy
po wyborze oferty.
4. Zamawiający poinformuje w formie elektronicznej oferenta, którego oferta zostanie
wybrana, o wyniku postępowania i zaprosi do podpisania umowy.
5. W ramach niniejszego postępowania nie przewiduje się możliwości składania przez
Wykonawców środków odwoławczych od wyników postępowania.

XII. ZMIANA ISTOTNYCH WARUNKÓW UMOWY
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem
podawanych warunków ich wprowadzenia, tj.: zmiany dotyczą realizacji dodatkowych
dostaw od dotychczasowego wykonawcy nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile
stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności
sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
2) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie
kosztów dla Zamawiającego,
3) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie,
2. Zmiana umowy, jest możliwa o ile nie prowadzi ona do zmiany charakteru umowy
i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający
nie mógł przewidzieć,
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2) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie,
3. Zmiana umowy może dotyczyć Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia,
jeżeli dotychczasowego Wykonawcę ma zastąpić nowy Wykonawca, który powstał
w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy.
4. Ponadto zmianę umowy dopuszcza się w następujących przypadkach:
1) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy
np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie lub
wytycznych dotyczących realizacji projektu,
2) wystąpienia siły wyższej,
3) wystąpienie innego niż siła wyższa zdarzenia zewnętrznego lub sytuacja wynikła po
stronie Zamawiającego, którego nie mógł przewidzieć i zapobiec, a które
uniemożliwia lub utrudnia wykonanie Przedmiotu zamówienia, w tym dochowania
terminów dostawy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją,
4) konieczności zrealizowania projektu o dofinasowanie przy zastosowaniu innych
rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazane
w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,
5) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje
skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia).
5. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

XIII. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE NA USŁUGI (DOSTAWY) POLEGAJĄCE
NA POWTÓRZENIU PODOBNEGO ZAKRESU W OKRESIE 3 LAT OD
UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia dodatkowego.
XIV. ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz ofertowy
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Załącznik do Zapytania ofertowego
………………………………………..
Miejscowość i data
……………………………………………………………….
Nazwa i adres, telefon, e-mail Wykonawcy
…………………………………………………..…………
…………………………………………………..…………
……………………………………………………………..

Print Extra Studio Graficzne Drukarnia
Pospiech i Wspólnicy Sp. j
ul. Wróblewskiego 39/41, 94-103 Łódź

FORMULARZ OFERTOWY
W związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym zamówienia na dostawę offsetowej
maszyny drukującej wraz z jej instalacją składam ofertę na realizację zamówienia, zgodnie
z zapytaniem ofertowym:
I. WARTOŚĆ OFERTY:
Przedmiot zamówienia

Wartość netto
w zł

Podatek VAT
w zł

Wartość brutto
w zł

dostawa offsetowej maszyny
drukującej wraz z jej instalacją

Słownie wartość netto: …………………………………………………………………………………………………..……
Słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………………………………..………
II. Parametry techniczne oferty:
Lp.

Nazwa parametru, w który wyposażona jest oferowana

Wyposażenie maszyny –
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offsetowa maszyna drukująca
1

Wyposażenie maszyny w nowoczesny system
niskoenergetycznego suszenia farby i lakierów w
technologii UV. Maszyna wyposażona w minimum 2
lampy suszące umożliwiające druk bieli + CMYK
jednocześnie, stacje dokujące do montażu lamp
minimum po 1 i 5 zespole drukującym

2

Wyposażenie maszyny w system z możliwością
lakierowanie lakierami dyspersyjnymi i suszeniem IR +
gorące powietrze oraz nowoczesnymi lakierami
niskoenergetycznymi UV (automatyczne mycie, dwa
rozdzielne obiegi lakierów i dwie wymienne komory)

3

Wyposażenie maszyny w pneumatyczną markę boczną
do specjalnych podłoży, czujnik podłoży transparentnych
z dodatkowym pakietem zapobiegającym rysowaniu
zadrukowanych arkuszy

należy podać TAK albo NIE

III. Okres gwarancji wynosi (powyżej 12 miesięcy) …………. miesięcy.
1. Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i nie
wnoszę żadnych zastrzeżeń.
2. Oświadczam, że uzyskałem wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczam, że oferowane urządzenie spełnia minimalne parametry techniczne
określone w niniejszym zapytaniu.
4. Cena za wykonanie zamówienia obejmuje realizację wszystkich zobowiązań przez
Wykonawcę wynikających z zapytania ofertowego.
5. Oferta ważna jest przez okres 30 dni od daty upływy terminu na składanie ofert
i nie podlega zmianom przez ten okres.
6. Osoba do kontaktu oraz adres e-mail do kontaktu ………………………………………………………
7. Oświadczam, że nie istnieją żadne podstawy do wykluczenia z udziału
w postępowaniu, o których mowa w pkt IX.1 lit. a Zapytania ofertowego.
8. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt
IX.1 lit. b Zapytania ofertowego.
Załączniki do oferty:
1) ………………………………………………………………………………………………………………………………….
2) ………………………………………………………………………………………………………………………………….
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…………………………………………………………
(podpis lub podpis i pieczęć Wykonawcy)
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