Kraków, dnia 20.10.2018
W związku z realizacją projektu w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 POL-ZDOB Sp. z o.o.
zaprasza do składania ofert na Dostawę, kalibracja i rozruch nowej drukarki fleksograficznej z
centralnym cylindrem
1. Zamawiający:
POL-ZDOB Sp. z o.o.
ul. Piotra Brzezińskiego 35, 30-198 Kraków
NIP: 6772251426, REGON: 120043723, KRS: 0000234842
2. Rodzaj zamówienia: dostawy
3. Nazwa zamówienia:
Dostawa, kalibracja i rozruch nowej drukarki fleksograficznej z centralnym cylindrem
4. Informacje ogólne
a. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na
składanie oferty, oświadczeń i innych dokumentów ani na korespondencję w innych
językach niż polski, jeżeli nie towarzyszy im tłumaczenie na język polski
b. W niniejszym postępowaniu forma pisemna obowiązuje dla ofert oraz dla wszelkich
czynności podejmowanych po złożeniu ofert, w tym informacji o wykluczeniu Wykonawcy, o
odrzuceniu ofert, wyników postępowania, informacji o nieprawidłowościach i odpowiedzi na
nie oraz wszelkich innych czynności związanych ze środkami ochrony prawnej.
c.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej
oferty niezależnie od wyniku postępowania. W przypadku unieważnienia postępowania strony
nie

mają

prawa

wnosić

roszczeń

z tytułu

poniesionych

kosztów

związanych

z

przygotowaniem i przedłożeniem ofert
d. Postępowanie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w myśl wytycznych w
zakresie

kwalifikowalności

wydatków

w ramach

Europejskiego

Funduszu

Rozwoju

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020
e. Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze
zm.), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów
z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych
celów.
f.

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określane są w
sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia publicznego, nie zawężając jednocześnie
konkurencji poprzez ustanawianie wymagań przewyższających potrzeby niezbędne do
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osiągnięcia celów projektu i prowadzących do dyskryminacji Oferentów oraz nierównego ich
traktowania.
g. W dniach 26.10.2018 roku oraz 29.10.2018 roku Zamawiający umożliwi wizję lokalną Zakładu
Zamawiającego i miejsca na którym przewidziana jest dostawa, kalibracja i rozruch maszyny
drukarskiej stanowiącej przedmiot zamówienia. W tym celu Oferent musi przesłać pisemne
zgłoszenie minimum 2 dni robocze przed wizją lokalną na adres e-mail: a.walitza@polzdob.pl
z tytułem wiadomości WIZJA LOKALNA wskazując imiennie osoby uczestniczące ze strony
Oferenta oraz firmę Oferenta. Osoby reprezentujące Oferenta przed wejściem na teren
zakładu Zamawiającego otrzymają do podpisu umowę poufności z klauzulą poufności.
Odmowa podpisania umowy poufności stanowi podstawę do odmowy wpuszczenia
reprezentantów Oferenta na teren zakładu Zamawiającego. Wzór umowy poufności
stanowi załącznik nr 5.
5. Opis przedmiotu zamówienia:
a) przedmiot zamówienia:
 Nowa drukarka fleksograficzna z centralnym cylindrem, ilość: 1 komplet
Oferent precyzując ofertę musi uwzględnić gabaryty maszyny oraz techniczną możliwość
instalacji maszyny na powierzchni w Zakładzie Zamawiającego, zgodnie z rysunkiem
stanowiącym załącznik nr 3.
b) specyfikacja techniczna:
- stanowi załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
c) Wspólny Słownik Zamówień – Kod CPV:
42000000-6 Maszyny przemysłowe
d) termin realizacji umowy: 30.06.2019
e) miejsce realizacji umowy: Kraków, ulica Piotra Brzezińskiego,
6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 Posiadają potencjał, uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 zrealizowali dostawę i instalację minimum JEDNEJ maszyny/urządzenia typu drukarka
fleksograficzna z centralnym cylindrem w okresie 2016-2018 o łącznej wartości przekraczającej
5 000 000,00 zł netto - potwierdzone pisemnym oświadczeniem dostawcy oraz referencjami od
Nabywcy - referencje od odbiorcy są wymagane jako załącznik oferty
 nie zalegają z należnościami z tytułu podatków i opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne
 nie zachodzą wobec Wykonawcy przesłanki do wszczęcia postępowania upadłościowego lub
likwidacyjnego
Weryfikacja spełnienia ww. warunku zostanie dokonana przez Zamawiającego na podstawie
oświadczenia Wykonawcy złożonego na formularzu załączonym do niniejszego zapytania
ofertowego – załącznik nr 2 Oferta i Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
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7. Informacje o ofercie:
a) Ofertę i załączniki do oferty należy przedstawić na formularzach załączonych do niniejszego
zapytania ofertowego:
 załącznik nr 2 – Oferta i Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w
tym oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu,
b) Oferta i załączniki do oferty muszą być wypełnione komputerowo lub pismem drukowane
c) Każda strona oferty i załączników do oferty musi być parafowana.
d) Termin ważności oferty: min. 30 dni.
e) Waluta oferty: PLN/EUR
f) Cena netto oferty musi uwzględniać:
 dostawę loco 30-198 Kraków
 kalibrację i rozruch przedmiotu zamówienia
g) Minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące.
h) Maksymalny czas reakcji serwisowej wynosi 48 godzin.
i) Zamawiający zobowiązuje Oferenta do zawarcia informacji w ofercie w zakresie:
 wymiarów/gabarytów maszyny
 wagi maszyny i jej komponentów (części pierwszych zdemontowanych do wysyłki)
 wagi składowych segmentów maszyny i jej komponentów podczas dostawy loco Zakład
Zamawiającego.
Informacja ma charakter informacyjny celem przygotowania kanałów komunikacyjnych, transportu
wewnątrzzakładowego oraz ustalenia sposobu przygotowania hali do instalacji maszyny.
j) Każdy z Oferentów może złożyć maksymalnie jedną ofertę, złożenie dwóch ofert przez Oferenta
skutkuje odrzuceniem wszystkich ofert złożonych przez Oferenta.
8. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające następujące warunki:
a) spełnienie warunków określonych w pkt. 11 dopuszcza ofertę do rozpatrywania (ocena 0/1;
niespełnienie wymogów formalnych określonych w pkt. 11 skutkuje odrzuceniem oferty),
b) spełnienie warunków określonych w pkt. 5 dopuszcza ofertę do rozpatrywania (ocena 0/1;
niespełnienie warunków określonych w pkt. 5 skutkuje odrzuceniem oferty),
c) spełnienie warunków określonych w pkt. 6 dopuszcza ofertę do rozpatrywania (ocena 0/1;
niespełnienie warunków określonych w pkt. 6 skutkuje odrzuceniem oferty),
d) spełnienie warunków określonych w pkt. 7 dopuszcza ofertę do rozpatrywania (ocena 0/1;
niespełnienie warunków określonych w pkt. 7 skutkuje odrzuceniem oferty),
9. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie (waga):
 cena netto maszyny – waga 70%,
 termin dostawy – waga 20%,
 cena serwisu pogwarancyjnego - gwarantowana cena 1 roboczogodziny pracy serwisanta
Oferenta w okresie pogwarancyjnym w zakresie usuwania wad Maszyny, zagwarantowana
przez Oferenta w okresie 24 miesięcy od upłynięcia terminu gwarancji (cena rbh z wyłączeniem
kosztów transportu, diet i zakwaterowania) - waga 10%
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Maksymalny termin dostawy 30.06.2019 r.
10. Sposób przyznawania punktacji w kryteriach wyboru oferty:
P = Pc+Pd+Ps
Pc = (Cn/Co)*Cw
Pd = (Dn/Do)*Dw
Ps = (Sn/So)*Sw
gdzie:
P – łączna liczba uzyskanych punktów przez rozpatrywaną ofertę (ocena końcowa)
Pc – liczba punktów w kryterium „cena netto”
Pd – liczba punktów w kryterium „termin dostawy”
Ps - liczba punktów w kryterium "cena serwisu pogwarancyjnego"
Cn – najniższa oferowana cena netto spośród wszystkich ofert ważnych i nie odrzuconych
Co – cena netto rozpatrywanej oferty
Cw – waga kryterium „cena netto” (70%)
Do – termin dostawy w rozpatrywanej ofercie
Dn – najkrótszy termin dostawy spośród wszystkich ofert ważnych i nie odrzuconych
Dw – waga kryterium „termin dostawy” (20%)
Sn – najniższa oferowana cena netto serwisu pogwarancyjnego spośród wszystkich ofert ważnych
i nie odrzuconych
So – cena netto 1 godziny serwisu pogwarancyjnego rozpatrywanej oferty
Sw – waga kryterium „cena serwisu pogwarancyjnego” (10%)
Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ocenę końcową.
Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 100.
11. Miejsce, termin i forma składania ofert:
a) termin składania ofert: 23.11.2018 r. godz. 12:00
Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do zakładu Zamawiającego 30-198
Kraków ulica Brzezińskiego 35,
b) miejsce składania ofert: POL-ZDOB Sp. z o.o., 30-198 Kraków ulica Brzezińskiego 35
c) forma składania ofert:
Ofertę należy dostarczyć osobiście, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską.
Ofertę należy złożyć w formie papierowej w zamkniętej kopercie oznaczonej:
„Oferta – drukarka. Nie otwierać do 23.11.2018r. godz. 12:00”
12. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.11.2018 r. o godz. 12:30 w zakładzie Zamawiającego
pod adresem: POL-ZDOB Sp. z o.o., 30-198 Kraków ulica Brzezińskiego 35.
Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert – otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przez otwarciem ofert Oferenci zostaną poinformowani o kwocie jaką Zamawiający
przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Oferenci zostaną poinformowani w trakcie spotkania o
ilości złożonych ofert, nazwach i adresach Oferentów, cenach poszczególnych ofert, a także o
informacjach dotyczących pozostałych kryteriów oceny ofert. Oferenci będą mieli możliwość
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zapoznania się z treścią złożonych ofert, z zastrzeżeniem konieczności zachowania przepisów
dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
13. Wybór oferty przez Zamawiającego nastąpi w terminie do 29.11.2018 r.
14. Informacja o planowanych zamówieniach uzupełniających:
Nie przewiduje się.
15. Informacja o możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych:
Nie dopuszczono.
16. Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym
osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym; o udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się
Wykonawcy powiązani 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.
17. Warunki zmiany umowy:
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków umowy zawartej z podmiotem wybranym
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zmiana umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
a) zaistnienie innych, niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności
prawnych, ekonomicznych, technicznych lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron
umowy nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania
umowy zgodnie z zamówieniem,
b) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy,
c) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych w treści umowy.
18. Informacje dodatkowe:
a) Wszelka korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcą powinna być przekazywana
pisemnie lub elektronicznie.
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w
przypadku przekroczenia budżetu zaplanowanego na realizację zadania.
c) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
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d) W przypadku zaistnienia sytuacji, gdzie Wykonawcy uzyskali tę samą liczbę punktów w toku
oceny ofert zostanie wybrana oferta Wykonawcy z krótszym terminem realizacji zadania
19. Osoba uprawniona do kontaktowania się w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
Andrzej Walitza, a.walitza@polzdob.pl, +48 668180506
20. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące niniejszego zapytania
ofertowego do dnia 06.11.2018 r. Pytania otrzymane po tym terminie Zamawiający pozostawi bez
rozpoznania.
Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem
ofertowym i umieści je na swojej stronie internetowej oraz na Bazie Konkurencyjności bez
wskazania źródła zapytania, pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane i doręczone
Zamawiającemu przed upływem wyznaczonego terminu na składanie zapytań tj. 06.11.2018r.
21. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego, o
każdej takiej zmianie Zamawiający poinformuje niezwłocznie na swojej stronie internetowej i na
stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.pl, oraz zawiadomi Oferentów, którzy zgłosili
swoje zainteresowanie postępowaniem.
W przypadku zmiany treści zapytania ofertowego, Zamawiający odpowiednio wydłuży termin
składania ofert o okres nie krótszy niż 5 dni roboczych licząc od pierwotnego terminu składania
ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania – Oferenta i Zamawiającego – będą
podlegały nowemu terminowi. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na
wydłużenie terminu do składania pytań.
22. Złożenie oferty przez Oferenta oznacza akceptację treści zapytania, specyfikacji technicznej
przedmiotu zamówienia, wzoru umowy dostawy, wzoru umowy poufności (dotyczy w przypadku
korzystania Oferenta z wizji lokalnej określonej w punkcie 4 ustęp "g"), zakresu odbiory wstępnego
i odbioru końcowego dostawy.
23. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bądź też powtórzenia
czynności w przypadku, jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego
wyniki w sposób sprzeczny z prawem.
24. Link do ogłoszenia na stronie Zamawiającego:
www.polzdob.pl zakładka: projekty (http://polzdob.pl/projekty)
25. Tytuł projektu:
„Zakup urządzenia do wdrożenia patentu w zakresie zabezpieczenia opakowań przed
kopiowaniem”
26. Załączniki do zapytania ofertowego:
a) załącznik nr 1 – specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia
b) Załącznik nr 2 - Oferta i Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w tym
oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu,
c) załącznik nr 3 - rzut powierzchni technologicznej na maszynę w Zakładzie Zamawiającego
d) Załącznik nr 4 - wzór umowy dostawy
e) Załącznik nr 5 - wzór umowy poufności
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f) Załącznik nr 6 - zakres odbioru wstępnego maszyny drukującej
g) Załącznik nr 7 - zakres odbioru końcowego
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