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Ciechanów, 09.10.2017 r.  

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/10/2017 

z dnia 9 października 2017 r.  

I Informacje wstępne 

I.1 Tytuł projektu 

„Wdrożenie technologii kompensacji zniekształceń podłoży drukowych ze znakowaniem wyrobów 

poligraficznych” 

I.2 Cel projektu 

CELEM STRATEGICZNYM PROJEKTU jest wdrożenie do działalności przedsiębiorstwa DRUK-SERWIS 

samodzielnie opracowanej, innowacyjnej w skali kraju, technologii kompensacji technologicznych 

zniekształceń geometrycznych podłoży drukowych, skutkującej zasadniczą zmianą procesu 

produkcyjnego realizowanego w drukarni i gwarantującej uzyskanie niemożliwego do osiągnięcia 

przy obecnych procesach poziomu małoodpadowości. W wyniku powyższego nastąpi wprowadzenie 

na rynek zasadniczo ulepszonych produktów - książek, podręczników, instrukcji, katalogów i innych 

wyrobów w ramach produkcji dziełowej przedsiębiorstwa DRUK-SERWIS, wykonywanych na 

niestosowanych dotychczas podłożach drukowych o gramaturze 60 g/m2 i niższych. Wytworzona 

technologia będzie miała również zastosowanie do produkcji akcydensowej Spółki (broszury, ulotki 

etc.) i pozostałej. Wyroby te znakowane będą jednocześnie elementami wykonanymi w technologii 

lakierowania dyspersyjnego w celu zabezpieczenia interesów przedsiębiorstwa, w tym przed 

działaniami nieuczciwej konkurencji. 

II Zamawiający 

DRUK-SERWIS SP Z O. O. 

ul. Tysiąclecia 8B, 06-400 Ciechanów 

NIP: 1181380661; REGON: 013221314; KRS: 0000523024 

III Przedmiot zamówienia 

III.1 Informacja o zamówieniu 

III.1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Zakup i dostawa: 

1. Offsetowej maszyny drukującej w formacie B1 w konfiguracji 4+L; i 

2. Systemu cyfrowego przygotowania form drukowych dla poligraficznych maszyn 

offsetowych. 

III.1.2 Rodzaj zamówienia: Dostawy 
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III.1.3 Kod CPV:  

1) Offsetowa maszyna drukująca w formacie B1 w konfiguracji 4+L: 42991210-4 (maszyny 

drukarskie offsetowe); 

2) System cyfrowego przygotowania form drukowych dla poligraficznych maszyn offsetowych: 

42991300-2 (System fotoskładu). 

III.1.4 Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: TAK 

III.1.5 Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: NIE 

III.1.6 Miejsce realizacji zamówienia: ul. Tysiąclecia 8B, 06-400 Ciechanów 

III.1.7 Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjnym. 

III.2 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia 

III.2.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór dostawcy: 

1. Offsetowej maszyny drukującej w formacie B1 w konfiguracji 4+L, cztery wieże drukujące 

oraz wieża lakierująca, o parametrach minimum wg załącznika nr 1 do zapytania; 

2. System cyfrowego przygotowania form drukowych dla poligraficznych maszyn offsetowych 

wraz z naświetlarką w formacie B1 oraz oprogramowaniem sterującym, przetwarzającym, 

kontrolnym, rastrującym obraz na formach drukowych, zarządzającym pracą urządzenia do 

naświetlania form drukowych o parametrach minimum wg załącznika nr 2 do zapytania. 

III.2.2 Do momentu odbioru urządzeń przez Zamawiającego odpowiedzialność za sprzęt ponosi 

Dostawca. 

III.2.3 Środki trwałe stanowiące przedmiot postępowania muszą być nowe.  

III.2.4 Harmonogram realizacji zamówienia:  

1. Termin realizacji dostawy offsetowej maszyny drukującej: 4 miesiące od daty podpisania 

umowy na dostawę; 

2. Termin realizacji dostawy systemu cyfrowego przygotowania form drukowych: 3 miesiące 

od daty podpisania umowy na dostawę.  
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IV Warunki udziału w postępowaniu 

IV.1 Dostawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i 

finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto 

muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować 

osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający 

wymaga od Dostawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.  

IV.2 Zamawiający wymaga od Dostawcy przedstawienia odpisu z właściwego rejestru lub aktualne 

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.  

V Kryterium i sposób oceny ofert  

V.1 Kryteria oceny ofert  

V.1.1 Offsetowa maszyna drukująca w formacie B1 w konfiguracji 4+L 

Kryterium WAGA (%) 

1. Cena  netto – max. 60 pkt (waga 43 %); 

2. Czas dostawy 20 pkt (waga 14%) – punktacja za oferowany czas dostawy podany w 

miesiącach, niższy niż 4 miesiące; 

3. Parametry dodatkowe – maksymalna liczba punktów do zdobycia – 60 pkt (waga 43%): 

a) zarządzanie bazą ustawień powietrza dla wznawianych zleceń z poziomu centralnego 

systemu sterowania maszyną – 10 pkt; 

b) automatyczne monitorowanie i regulacja dojścia arkusza do marek przednich – 10 

pkt; 

c) indukcyjna i ultradźwiękowa kontrola wejścia arkusza w zakres drukowania z 

możliwością pracy symultanicznej lub rozdzielnie – 10 pkt; 

d) bezkalibracyjne, zabezpieczone folią kałamarze farbowe wraz z systemem regulacji 

wałków farbowych i  zintegrowanym centralnym sterowaniem – 10 pkt; 

e) dwa moduły nadmuchu gorącego powietrza do suszenia lakieru – 10 pkt; 

f) Oferowany okres gwarancji: za każdy dodatkowy miesiąc powyżej określonego w 

wymaganiach minimalnego okresu gwarancji (12 miesięcy) - 10 pkt. 
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V.1.2 System cyfrowego przygotowania form drukowych 

1. Cena  netto – max. 60 pkt (waga 50%); 

2. Czas dostawy 20 pkt (waga 17%) – punktacja za oferowany czas dostawy podany w 

miesiącach niższy niż 3 miesiące od daty podpisania umowy; 

3. Parametry dodatkowe – maksymalna liczba punktów do zdobycia – 40 pkt (waga 33%): 

g) gwarancja na moduł naświetlający na okres nie krótszy niż 48 miesięcy licząc od 

zakończenia gwarancji podstawowej – 10 pkt; 

h) naświetlanie form drukowych w stałej temperaturze, niezależnie od rodzaju i 

temperatury materiału z którego wykonane są formy drukowe wraz z fizyczną 

kompensacją termiczną – 10 pkt; 

i) możliwość używania równoległego automatycznego podajnika paletowego oraz 

podajnika wielokasetowego – 10 pkt; 

j) integracja systemu prepress w ramach jednorodnego środowiska produkcyjnego 

obejmującego obszary prepress, press oraz postpress umożliwiającego wymianę 

danych formalnych, operacyjnych i procesowych z/do poszczególnych obszarów z 

wykorzystaniem standardów JDF/JMF – 10 pkt. 

V.2 Sposób oceny ofert  

Punkty za poszczególne kryteria będą obliczane zgodnie z poniższymi wzorami:  

V.2.1 Offsetowa maszyna drukująca w formacie B1 w konfiguracji 4+L 

1) Kryterium Cena netto 

𝑃 = 𝐶𝑛/𝐶𝑜𝑏 𝑥 [60] gdzie:  

P – liczba punktów przyznanych Dostawcy 

Cn – najniższa zaoferowana w postępowaniu cena netto 

Cob – cena netto zaoferowana w ofercie badanej. 

2) Kryterium - Czas dostawy 

P = Cnd/Cd x [20] 
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P – liczba punktów przyznanych Dostawcy 

Cnd – najkrótszy czas dostawy (w miesiącach) zaoferowany w postępowaniu 

Cd – liczba miesięcy na dostawę zaoferowana w badanej ofercie 

3) Kryterium parametrów dodatkowych  

Za spełnienie poszczególnego parametru – 10 pkt, maksymalnie oferta może uzyskać 50 punktów. 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 140. Suma poszczególnych kryteriów (1+2+3) 

będzie stanowiła wynik końcowy każdego z oferentów. Za najkorzystniejszą wybrana zostanie ta 

oferta, która otrzyma największą liczbę punktów. 

V.2.2 System cyfrowego przygotowania form drukowych 

1) Kryterium Cena netto 

𝑃 = 𝐶𝑛/𝐶𝑜𝑏 𝑥 [60] gdzie:  

P – liczba punktów przyznanych Dostawcy 

Cn – najniższa zaoferowana w postępowaniu cena netto 

Cob – cena netto zaoferowana w ofercie badanej. 

 

2) Kryterium - Czas dostawy 

P = Cnd/Cd x [20] 

P – liczba punktów przyznanych Dostawcy 

Cnd – najkrótszy czas dostawy (w miesiącach) zaoferowany w postępowaniu 

Cd – liczba miesięcy na dostawę zaoferowana w badanej ofercie 

3) Kryterium parametrów dodatkowych  

Za spełnienie poszczególnego parametru – 10 pkt, maksymalnie 40 punktów. 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 120. Suma poszczególnych kryteriów (1+2+3) 

będzie stanowiła wynik końcowy każdego z oferentów. Za najkorzystniejszą wybrana zostanie ta 

oferta, która otrzyma największą liczbę punktów. 

V.3 Ceny i waluty 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w złotych polskich oraz w euro. Celem ujednolicenia 

walut przy ocenie ofert wartości podane w walucie euro Zamawiający przeliczy według 
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średniego kursu EUR/PLN NBP obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień zakończenia 

składania ofert.  

VI Informacje o sposobie przygotowania oferty  

VI.1 Przygotowanie i dostarczenie oferty  

VI.1.1 Kompletna podpisana oferta powinna być złożona na Formularzu Ofertowym (pod rygorem 

wykluczenia z postępowania) stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego 

drogą elektroniczną na adres: sekretariat@druk-serwis.pl  lub w siedzibie Zamawiającego (ul. 

Tysiąclecia 8B; 06-400 Ciechanów) w terminie do 8 listopada 2017 roku do końca dnia. 

VI.1.2 W tytule wiadomości e-mail lub na kopercie z ofertą proszę podać nr postępowania tj. 

1/10/2017. 

VI.1.3 Oferta powinna być podpisana przez uprawnioną do tego osobę (lub osoby), zgodnie z 

zasadami reprezentacji danego Dostawcy. 

VI.1.4 Koszt przygotowania i złożenia Oferty ponosi Dostawca. 

VI.1.5 Złożona oferta wiąże Dostawcę przez 60 dni od momentu upływu terminu składania ofert. 

VI.2 Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie udziału w 

postępowaniu przez Dostawców oraz innych dokumentów 

VI.2.1 Zamawiający wymaga od Dostawcy przedstawienia następujących dokumentów:  

1) Formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania;  

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 4 do niniejszego zapytania;  

3) Odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  

4) Pełna dokumentacja techniczna oferowanych urządzeń, zawierająca wszystkie parametry 

techniczne określone w załączniku nr 1 i 2 do zapytania ofertowego. 

VI.3 Informacje o publikacji  

mailto:oferty.wells@intelight.pl
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VI.3.1 Niniejsze Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami zostało zamieszczone na stronie 

internetowej Zamawiającego pod adresem: www.druk-serwis.pl. 

VI.3.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków określonych w niniejszym 

Zapytaniu Ofertowym lub odwołania postępowania, o czym zawiadomi poprzez swoją stronę 

internetową www.druk-serwis.pl. W przypadku wprowadzenia takich zmian, Zamawiający może 

oznaczyć inny termin składania ofert.  

VII. Inne postanowienia  

VII.1. Z Dostawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (tj. otrzyma największą liczbę 

punktów) zostanie zawarta umowa na dostawę. Umowa ta zostanie zawarta po wybraniu oferty, a 

realizacja zamówienia będzie przebiegała według jej postanowień. W umowie przy jej zawieraniu 

zostanie zawarta cena dostawy zgodnie z ceną podaną przez Dostawcę w wybranej przez 

Zamawiającego ofercie. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty, wg ceny wynikającej z 

wybranej oferty, wyłącznie za zrealizowaną dostawę.  

VII.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia (zamknięcia) postępowania o udzielenie 

zamówienia bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podawania przyczyn 

takiego zakończenia postępowania.  

VII.3 Informację o wyniku postępowania Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej oraz 

powiadomi każdego z Dostawców, którzy złożyli ofertę drogą elektroniczną na adres wskazany w 

Formularzu Ofertowym.  

VIII Kontakt z Zamawiającym  

VIII.1 W trakcie trwania niniejszego postępowania wszelkie oświadczenia, zapytania, wyjaśnienia, 

wnioski i zawiadomienia należy kierować drogą elektroniczną, chyba że Zamawiający w danym 

konkretnym przypadku będzie wymagał zachowania innej formy komunikacji. 

VIII.2 Zamawiający wskazuje następującą osobę i adres e-mail do komunikacji: Pan Grzegorz Krystek, 

tel.: 604 552 417, e-mail: sekretariat@druk-serwis.pl. 

VIII.3 Dane do komunikacji z Dostawcą, Dostawca wskazuje w składanej przez siebie Ofercie. 

http://www.druk-serwis.pl/
http://www.intelight.pl/
mailto:sekretariat@druk-serwis.pl
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IX. Wykluczenie z postępowania  

Zamawiający informuje, iż podmioty powiązano z nim kapitałowo i osobowo zostaną wykluczone z 

postępowania i zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania nie zostanie im 

udzielone. 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 Dostawcy, a Dostawcą, 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli.  

X. Poprawienie omyłek w treści oferty  

Zamawiający poprawi w treści oferty:  

1) oczywiste omyłki pisarskie;  

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Dostawcę, którego oferta została poprawiona.  

 

 

Załączniki do Zapytania Ofertowego:  

Załącznik nr 1 - Parametry_Maszyna drukujaca 

Załącznik nr 2 – Parametry_ System cyfrowego przygotowania form drukowych 

Załącznik nr 3 - Wzór formularza ofertowego 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 


