Bernadeta Rękas Beta-Druk
ul. Tęczowa 84
53-603 Wrocław

Wrocław, 21.05.2014r.

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw.
Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw.
Schemat 1.1. A2 Dotacje dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na
poziomie przedsiębiorstwa ( z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)
Tytuł realizowanego projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii wielokolorowego
druku offsetowego.”
Projekt współfinansowany przez Unie Europejska ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655) i Wytycznych Programowych Instytucji Zarządzającej
RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w
transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach
realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego, Zleceniodawca zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty
cenowej na dostawę i instalację urządzenia, jakim jest linia technologiczna wielokolorowego
druku offsetowego – wyspecyfikowanego w pkt.3 niniejszego zapytania ofertowego.
II.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO:
BERNADETA RĘKAS BETA-DRUK
ul. Tęczowa 84, 53-603 Wrocław
tel. 071 301 90 00 , fax071 301 90 00
e-mail: betadruk@betadruk.pl
NIP: 8970032602, REGON: 930334511
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III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest linia technologiczna wielokolorowego druku offsetowego
spełniająca następujące minimalne parametry/wyposażenie:
1. 4 kolory do drukowania 4/0.
2. Lakier.
3. Format 53x74 cm.
4. Maksymalna prędkość druku min. 15000 arkuszy na godzinę.
5. Zadrukowywany materiał pracy od 36-40g/m.
6. Samonakładak z rampą na stos.
7. Wysokie wykładanie.
8. Moduł pomiaru zużycia energii w maszynie drukującej.
9. Moduł pomiaru zużycia energii dla procesu suszenia.
10. Urządzenie do automatycznego ściągania zanieczyszczeń z formy drukowej w
zespole nawilżającym.
11. Urządzenie do termostatowania zespołu farbowego oraz do przygotowywania i
zarządzania środkiem zwilżającym.
12. Szablon regulacji wałków farbowych.
13. System rakla komorowego.
14. Wydłużone wykładanie dla maszyn z lakierowaniem do uzyskiwania optymalnego
połysku przy maksymalnej prędkości maszyny.
15. Aparat do prószenia z płaszczem powietrznym.
16. System suszenia do utrwalania farb i lakierów konwencjonalnych chłodzony
powietrzem.
17. Nadstawka wyciągowa nad szafę pieca.
18. Urządzenie do usuwania ładunków elektrostatycznych.
19. Spektrofotometr.
20. Zaginarka do płyt jeśli zastosowana technologia wymiany płyt tego wymaga.
21. Wbudowane oprogramowanie maszyny zdolne do zdalnej komunikacji oraz
optymalizacji narządu.
22. Oprogramowanie komunikujące z peryferiami narządu.
23. Oprogramowanie do zarządzania strefą lakieru.
24. Oprogramowanie do zarządzania procesami jednostki centralnej wraz z
wbudowanym komputerem zabezpieczonym UPS.
25. Język polski w wyborze języka interfejsu lub menu ikonowe.
26. System pozycjonowania płyt typu Bacher 425
Informacje dotyczące ofert częściowych wariantowych, uzupełniających:
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
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IV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1. Cena brutto oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie
musiał ponieść na dostawę kompletnej linii technologicznej z uwzględnieniem
podatku od towarów i usług VAT (jeśli dotyczy) oraz ewentualnych upustów i rabatów.
2. Ceną podlegającą ocenie będzie łączna cena netto (bez VAT) za kompletną linię
technologiczną wyrażona w PLN, obejmująca wszystkie koszty wykonania
zamówienia.
3. W przypadku podania ceny w walutach obcych, wartość w złotych obliczona zostanie
w oparciu o średni kurs Narodowego Banku Polskiego waluty oferty z dnia dokonania
wyboru oferty tj. wg tabeli NBP z dnia 30.05.2014.
4. Ostateczna cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji
całej umowy.

V. TERMIN, WARUNKI PŁATNOŚCI I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30.11.2014 r.
Warunki płatności: 10% wartości umowy 7 dni po podpisaniu umowy z Dostawcą, na
podstawie dostarczonej faktury VAT; 80% wartości umowy 7 dni po zgłoszeniu gotowości
dostawy linii technologicznej na miejsce wykonania zamówienia, na podstawie dostarczonej
faktury VAT; 10% wartości umowy 7 dni po dokonaniu instalacji i ostatecznym odbiorze w
miejscu wykonania zamówienia, na podstawie dostarczonej faktury VAT.
Miejsce wykonania zamówienia: dostawa do Bernadeta Rękas Beta-Druk,
Lizawice 12, 55-200 Oława ,woj. dolnośląskie, POLSKA

VI. RODZAJE ORAZ OPIS KRYTERIÓW:
KRYTERIUM WAGA (%)
1. Cena netto w przeliczeniu na PLN: 70%
2. Doświadczenie w zakresie realizacji porównywalnych instalacji w Polsce (minimum
półformatowe czterokolorowe): 10%
3. Koszty eksploatacji przy założonym miesięcznym przebiegu – 100 prac o nakładzie
jednostkowym 10 tys. arkuszy: 5%
4. Ilość kolorów linii technologicznej: 15%

Sposób oceny ofert:
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Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów
wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktacje:
1. Punkty za kryterium „Cena” zostaną przyznane za cenę netto kompletnej linii
technologicznej. Cena oferty najtańszej / Cena oferty badanej x waga x 100 =
ilość punktów
2. Punkty za kryterium „Doświadczenie w zakresie realizacji porównywalnych
instalacji” zostaną przyznane na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu
stanowiącym załącznik do oferty. Ilość instalacji oferty badanej / Najwyższa ilość
instalacji x waga x 100 = ilość punktów.
3. Punkty za kryterium „Koszty eksploatacji przy założonym miesięcznym
przebiegu” zostaną przyznane za skalkulowaną cenę netto. Cena oferty najtańszej
/ Cena oferty badanej x waga x 100 = ilość punktów
4. Punkty za kryterium „Ilość kolorów linii technologicznej” zostaną przyznane w
następujący sposób;
- 4 kolory stanowiące minimum wymagane w zapytaniu = 0 punktów
- 5 kolorów = 15 punktów
Ilości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcowa ocenę
oferty. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższa końcowa ocenę.
Ponadto zamawiający przy dokonywaniu wyboru wykonawcy będzie sie kierował
elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim,
m.in.:
- zasada przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania,
- zasada ochrony uczciwej konkurencji,
- zasada swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług,
- zasada niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku
Wybór zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystna ekonomicznie i jakościowo
ofertę. Firmy uczestniczące w procesie składania i wyboru ofert powiadomione zostaną o
decyzji w terminie wskazanym w pkt. VII. W dniu wyboru oferty do Oferenta, który
zaproponował najbardziej korzystna ofertę, zostanie przekazana odpowiednia informacja
oraz zaproszenie do podpisania umowy. Jeżeli firma, której oferta została wybrana, uchyla
się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert.
VII. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Miejsce składania ofert: ul. Tęczowa 84, 53-603 Wrocław
Sposób składania ofert:
- forma elektroniczną na adres e-mail: betadruk@betadruk.pl
- forma papierowa, osobiście, pocztą lub przez kuriera.
Termin składania ofert: Oferty należy składać w terminie od dnia 21.05.2014 do dnia
29.05.2014r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu oferty do Beta-Druk). Oferty złożone po
terminie nie będą rozpatrywane.
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Wybór wykonawcy nastąpi w terminie do dnia 02.06.2014r. do godz. 12.00.
VIII. KLAUZULA DOTYCZĄCA UNIEWAŻNIENIA POSTEPOWANIA
W przypadku, gdy w terminie określonym w punkcie VII nie wpłynie żadna oferta lub wpłyną
mniej niż 3 ważne oferty, zamawiający unieważnia to postępowanie.
IX. POZOSTAŁE WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU:
1.
2.
•
•
•
•
•
•
•
3.
4.

5.
6.
7.

Oferta powinna być w sporządzona w języku polskim lub w języku angielskim.
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
nazwę i adres oferenta,
opis odnoszący się do każdego z wyszczególnionych parametrów/wyposażenia
wyszczególnionych w punkcie III. zapytania ofertowego,
okres ważności oferty,
oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty, strony
oferty powinny być ponumerowane,
każda ewentualna poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę
upoważnioną do podpisania oferty,
oferent może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna
ostateczna cena.
Załącznik - Oświadczenie dotyczące realizacji porównywalnych instalacji – do
dokumentu wskazane jest załączenie stosownych referencji.
Załącznik - Wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
lub Krajowego Rejestru Sądowego lub dokument równoważny dla oferentów
zagranicznych.
Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy po uprzednim porównaniu i ocenie
wszystkich ofert.
Informacji w sprawie postępowania udziela: Bernadeta Rękas tel. 605 315 423 ,adres
e-mail betadruk@betadruk.pl
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.
X. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWIINY ZOSTAC
SPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

Wybrany Wykonawca ma obowiązek skontaktować się w terminie 3 dni roboczych od
momentu powiadomienia go o wybraniu jego oferty, w celu uzgodnienia wszystkich kwestii
koniecznych do sprawnego zawarcia umowy.
XI. ISTOTNE POSTANOWIENIA DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY.
Treść umowy musi odpowiadać polskiemu prawu. Umowa winna określać w szczególności
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przedmiot zamówienia, termin realizacji, harmonogram płatności, uzgodnioną cenę w
walucie oferty, harmonogram płatności, gwarancje poziomu kosztów eksploatacyjnych
zawartych w ofercie, postanowienia dotyczące gwarancji i serwisowania, określenie kar
umownych.
XII. PODWYKONAWCY
Zamawiający określa, że zamówienie opisane w niniejszej specyfikacji, nie może być,
powierzone podwykonawcy.
XIII. ZAŁĄCZNIKI
1. Wzór formularza ofertowego
2. Wzór oświadczenia o realizacji porównywalnych instalacji linii technologicznych za
okres ostatnich 3 lat.
3. Wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
Krajowego Rejestru Sądowego lub dokument równoważny dla oferentów
zagranicznych.
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