Łódź dnia 2016-11-18

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016 NA

Maszyna do druku offsetowego wyposażona w systemem niskoenergetycznego
suszenia UV.
I. Dane Zamawiającego:
Print Extra Studio Graficzne Drukarnia Pospiech i Wspólnicy Sp. j
94-103 Łódź
ul. Wróblewskiego 39/41
NIP: 725-00-28-983
REGON: 470061434
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie udzielane w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą
konkurencyjności, o której mowa w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz w „Wytycznych
programowych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR)”.
Zamówienie w ramach projektu pt. „Wdrożenie technologii utrwalania i przetwarzania
materiałów trudno wsiąkliwych w procesie zadruku techniką offsetową”. Zamawiający
wnioskuje o przyznanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie, II.3.1: Innowacje w MŚP.
III. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest maszyna do druku offsetowego o parametrach:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Suszenie nowoczesnymi niskoenergetycznymi lampami UV
Możliwość druku minimum czterokolorowego w jednym przejściu (CMYK)
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
zdalne sterowanie niefarbieniem, nawilżaniem i registrami maszyny
Automatyczne mycie cylindrów pośrednich i cylindrów dociskowych, automatyczne mycie zespołów
farbowych
ultradźwiękowa kontrola podwójnego arkusza
w pełni automatyczna wymiana płyt
automatyczny system kontroli koloru
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o
o
o

Format zadruku minimum B2(500 mm x 700mm)
Grubość zadrukowanego papieru 0,06-0,8 mm
Minimalna prędkość druku 15.000 arkuszy/h

Termin i miejsce realizacji zamówienia: do 31 marca 2017, siedziba firmy Print Extra w Łodzi na
ulicy Wróblewskiego 39/41
Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
42991210 – Maszyny drukarskie offsetowe
Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta powinna zawierać nazwę i adres oferenta, cenę całkowitą netto i brutto, warunki i
termin płatności, okres gwarancji oraz termin dostawy urządzenia. W ofercie musi znajdować
się również pełna specyfikacja techniczna urządzenia spełniające minimalne wymagania z
punktu III. Przedmiot zamówienia.
2. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Oferta musi być ważna przynajmniej przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert. W ofercie należy podać termin jej ważności.
4. Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu
składającego ofertę i ostemplowana pieczęcią firmową. Każdą stronę oferty należy parafować.
IV. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w formie pisemnej na adres firmy lub przesłać w formie elektronicznej
(skany podpisanych dokumentów) na adres robert@printextra.pl w terminie do dnia 23.12.2016
(termin składania ofert kończy się z upływem ostatniego dnia składania ofert). Na kopercie/w
temacie wiadomości proszę podać
„Oferta na maszynę do druku offsetowego wyposażoną w nowoczesny system suszenia
niskoenergetycznymi lampami UV”
Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do zamawiającego. Oferty złożone po terminie
nie będą brane pod uwagę.
V. Kryteria oceny ofert
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu
ofertowym. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Lp.

Nazwa kryterium

1. Cena netto

Waga

Sposób przyznawania punktów

80%

Liczba punktów obliczona zostanie jako proporcja
ceny najniższej ze złożonych ofert do ceny z oferty
ocenianej pomnożona przez wagę danego
kryterium, tj. w sposób następujący:
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2. Gwarancja

3 Termin dostawy

10 %

10 %

Liczba punktów obliczona zostanie jako proporcja
długości gwarancji (w miesiącach) oferty ocenianej
do długości gwarancji z oferty z najdłuższą
gwarancją pomnożona przez wagę danego
kryterium, tj. w sposób następujący:

Liczba punktów obliczona zostanie jako proporcja
terminu dostawy (w dniach) z oferty z najkrótszym
terminem dostawy do terminu dostawy z oferty
ocenianej pomnożona przez wagę danego
kryterium, tj. w sposób następujący:

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.
W przypadku podania ceny netto przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na
potrzeby oceny na PLN dokonane zostanie według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.
Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający
udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma
największą liczbę punktów.
VI. Informacja na temat zakresu wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane z osobowo lub kapitałowo
z zamawiającym. 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:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) 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.
VII. Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.12.2016 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający
nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
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VIII.

Pozostałe informacje:

1. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących
postępowania: Robert Pospiech tel. 42 630 48 44
2. Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych
Oferentów szczegółów oferty, z wyjątkiem części oferty stanowiącej tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
3. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
4. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą
rozpatrywane.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści
oferty w celu doprowadzenia do polepszenia warunków zamówienia, głównie ceny.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania
ofert wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zapytania ofertowego, unieważnienia
zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z
przedstawionych ofert bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia powyższych
okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
8. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo
Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych
określonych w tej ustawie.
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