
  

 

 

 
 
  Wilków Polski, dnia  19-05-2017 
 
"VILPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

05-155 Leoncin 
 

Wilków Polski 74 
Zapytanie ofertowe 

 
W związku z realizacją przez "VILPOL" Sp. z o.o. projektu pn.: „Wdrożenie nowej gamy 

produktów z nadrukowanymi strukturami elektroluminescencyjnymi będących efektem prac 

badawczych” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek ; działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R; oś 

priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach zwracamy się z prośbą o 

przedstawienie oferty  na: 

 

Offsetowa maszyna arkuszowa (1 szt.) 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

"VILPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
05-155 Leoncin 
Wilków Polski 74 
 
NIP 5310003774 

REGON 015322054 

 

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI 

Imię i nazwisko: Agnieszka Chełczyńska 

 tel. 600 900 444 

adres e-mail: agnieszka.chelczynska@vilpol.pl 

 

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą 

konkurencyjności. 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Offsetowa maszyna arkuszowa (1 szt.) 

Ośmiokolorowa offsetowa maszyna drukująca stanowi główny i niezbędny wydatek w 

projekcie i służyć będzie do wykonywania nadruków techniką offsetową na arkuszach 

uprzednio zadrukowanych przy użyciu metody sitodrukowej.  

Minimalne parametry: 

- 8 zespołów drukujących, 

- 1 zespół lakierujący, 

- maksymalny format arkusza 740mm*1060mm, 

- minimalny format arkusza 340mm*480mm, 

- format zadruku – maks. 730mm*1050mm, maks. w przypadku druku dwustronnego 

720mm*1050mm, 

- wydajność produkcyjna (druk jednostronny) 18 000, druk dwustronny 15 000, ark./h 

- system odelektryzowania dla samonakładaka, 

- system odsysania pyłu papierowego w obszarze linii nakładania, 

- w pełni automatyczny, symultaniczny system zmian form drukowych, 

- możliwość automatycznego wysprzęglenia nieużywanych zespołów drukujących 

- pomiar gęstości optycznej online  w osi X i w osi Y, 

- system do pomiaru i regulacji nafarbienia inline oraz system do inspekcji arkusza (pomiar 

nafarbienia oraz regulacja według wartości spektralnych, - pomiar nafarbienia inline i 

inspekcja arkuszy), 

- kamera wideo do pomiaru i regulacji pasowania, 

Offsetowa maszyna arkuszowa  musi być wyposażona w system kontroli i regulacji 

nafarbienia inline bazujący na pracy dwóch kamer o wysokiej rozdzielczości. System ten 

winien różnić się od standardowych systemów przede wszystkim częstotliwością 

wykonywania kontroli, gdzie system kontroluje każdy arkusz wykonywanej produkcji, 

przeprowadzając regulację co 10-tego. System w czasie pomiaru winien  wykonywać również 

automatyczny pomiar bieli podłoża, dzięki czemu zapewni pewność, że zmiany białości 

surowca w stosie zostaną zniwelowane przez system. System musi pozwolić na znaczne 

zredukowanie makulatury przy rozpoczęciu zlecenia, rozpoczynając regulację od początku 



  

 

 

 
 
drukowanego nakładu według wew. opracowanego algorytmu dopasowanego dla krótkiego 

zespołu maszyny drukującej. W porównaniu inne porównywalne systemy on line stosowane 

w offsetowych maszynach drukujących, przy którym należy dwukrotnie lub trzykrotnie 

zatrzymać maszynę w celu wprowadzenia niezbędnych korekt gęstości optycznych z pulpitu 

sterowania zużywają w zależności od nafarbienia oraz stopnia skomplikowania drukowanego 

motywu nawet do 350 arkuszy stanowiących makulaturę rozruchową dla produkcji prac 

akcydensowych dwustronnie zadrukowanych, 4 kolorowych. 

Dzięki wprowadzeniu szybkiego systemu regulacji wykonywany pomiar winien być 

realizowany dla każdego arkusza, zaś wprowadzana korekta w co 10. Przy produkcji tych 

samym prac uzyskana winna zostać redukcja ilości makulatury rozruchowej do 100-120 

arkuszy, czyli winna nastąpić redukcja makulatury rozruchowej dla standardowego zlecenia o 

230 arkuszy - z 350 arkuszy do 120. 

 

Kody CPV: 

Kod CPV: 42991210-4. 

Nazwa kodu CPV- Maszyny drukarskie offsetowe 

 

 

Zakres zamówienia po stronie Wykonawcy obejmuje wykonanie wszelkich prac zgodnie z 

opisem przedmiotu zamówienia oraz przeprowadzenie wszelkich pozostałych czynności 

niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia  

Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu co najmniej 24 miesięcznej gwarancji 

na Przedmiot Zamówienia. Gwarancja udzielona zostaje na okres wskazany w ofercie 

wyrażony w miesiącach kalendarzowych. Okres gwarancji wskazany w ofercie stanowi jedno 

z kryteriów oceny ofert. 

Za dokument gwarancyjny uznaje się dokument umowy zawartej w wyniku wyboru oferty 

złożonej na skutek niniejszego zapytania lub inny odpowiedni dokument dostarczony przez 

wykonawcę najpóźniej w dniu zawarcia w/w umowy.  

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

 

 



  

 

 

 
 
PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Planowany termin wykonania przedmiotu zamówienia - IV kwartał 2017 roku.  

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z OPISEM ICH SPEŁNIANIA: 

1.Wykonawca winien posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności, zgodnej z 

przedmiotem zamówienia. 

2.Wykonawca winien znajdować się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej realizację 

przedmiotu zamówienia. 

3.Wykonawca winien posiadać zdolności  techniczne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

Warunki  uznane zostaną za spełnione wówczas, gdy Wykonawca w dacie składania oferty 

złoży oświadczenie zawarte w załączniku nr 1 – Formularz ofertowy 

 

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA 

Z postępowania Zamawiający wykluczy podmioty powiązane 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:   

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,   

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  

- 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. 

Na potwierdzenie braku przesłanki wykluczenie z postępowania wykonawca zobowiązany 

jest podpisać oświadczenie zawarte w załączniku nr 1 – Formularz ofertowy 

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 



  

 

 

 
 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia o przedłużenie terminu związania ofertą. 

Brak zgody na przedłużenie powyższego terminu spowoduje odrzucenie oferty. 

 

TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY  

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20-06-2017 

- osobiście lub listownie na adres Zamawiającego:    

"VILPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

05-155 Leoncin 

Wilków Polski 74 do godziny 12.00 

- w formie elektronicznej (skan załącznika nr 1- formularza ofertowego podpisane przez 

osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres przetarg@vilpol.pl z tytułem wiadomości 

„Oferta na maszynę offsetową” do godziny 12.00. 

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta (przygotowana zgodnie 

z „Opisem sposobu przygotowania oferty”) wpłynie do Zamawiającego lub na skrzynkę 

mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data 

stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.  

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY – wymagane dokumenty 

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  musi być opatrzony datą i podpisana przez 

osobę lub osoby upoważnione  do reprezentowania Oferenta. 

Cena musi uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie 

koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

Nie dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych i wariantowych. 

 

KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU ICH OBLICZENIA 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

a) Cena netto 80%  

b) Okres gwarancji w miesiącach 20% 



  

 

 

 
 
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów 

wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria i ich ustaloną wagę. Ilości punktów za 

poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów przyznaną danej 

ofercie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość 

punktów.  

 

Punkty wyliczone będą w oparciu o wzór matematyczny: S = C + G, gdzie poszczególne 

symbole oznaczają: 

S – suma uzyskanych punktów, 

C – punkty za cenę netto, 

G – punkty za okres gwarancji 

 

Zaproponowana przez Wykonawcę cena powinna zostać w ofercie podana jako cena brutto 

oraz z rozbiciem na cenę netto i podatek VAT, wyrażona w PLN. W przypadku wskazania w 

ofercie ceny w walucie innej niż PLN, cena ta zostanie przeliczona na PLN według średniego 

kursu danej waluty opublikowanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zamieszczenia 

niniejszego zapytania ofertowego na stronie www.vilpol.pl. 

Cena oferty (zarówno cena brutto, jak i cena netto) powinna zawierać wszystkie koszty 

niezbędne dla wykonania Przedmiotu Zamówienia. Dla zapewnienia równouprawnienia 

oferentów krajowych oraz zagranicznych ceną podlegającą ocenie jako kryterium oceny 

oferty będzie łączna cena netto (bez podatku VAT) określona w ofercie, wyrażona w PLN  

(w tym w razie konieczności po przeliczeniu ceny wykazanej w walucie obcej według zasad 

opisanych powyżej). Przy dokonywaniu kalkulacji ceny należy wziąć pod uwagę wszystkie 

elementy składającą się na wykonanie Przedmiotu Zamówienia.  

 

a)Kryterium cena netto przedmiotu zamówienia: 

Oferty będą ocenione zgodnie ze wzorem:  
C = ( Cmin / Cof..) x 80 
gdzie: 
Cmin – najniższa cena netto spośród wszystkich złożonych ofert  
Cof. – zaoferowana cena netto danej oferty  
C – ilość punktów za cenę netto przyznanych danej ofercie  
 



  

 

 

 
 
b)Kryterium okres gwarancji w miesiącach przedmiotu zamówienia: 

Oferty będą ocenione zgodnie ze wzorem:  
- gwarancja 24 miesiące- 0 pkt.; 
- gwarancja od 25 miesięcy do 30 miesięcy – 5 pkt 
- gwarancja od 31 miesięcy do 35 miesięcy  - 10 pkt. 
- gwarancja 36 miesięcy i powyżej – 20 pkt.  
 
 G=(Gof/Gmax) x 20        
 
gdzie:   
Gof - liczba punktów za  okres gwarancji w badanej ofercie 
Gmax -max liczba punktów za  okres gwarancji                                                                                                  
G – ilość punktów za gwarancję przyznanych danej ofercie                               
    
                                                                
S = C+G 

Ilości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość 

punktów przyznaną danej ofercie. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska 

najwyższą końcową ilość punktów. 

WARUNKI ZMIANY UMOWY 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą 

zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś z 

poniższych warunków: 

a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której zamawiający, działając z należytą starannością, 

nie mógł przewidzieć; 

b) zmiana będzie korzystna dla zamawiającego;  

Zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, 

między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, 

spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą 

wyższą, zmianą terminu realizacji zamówienia z powodu opóźnienia wykonawcy lub z 

powodu opóźnień innych wykonawców, przez których wykonanie zamówień jest warunkiem 

koniecznym dla realizacji niniejszego zamówienia oraz innych przyczyn, których 

zamawiający nie mógł przewidzieć. 

 

POZOSTAŁE INFORMACJE 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. 




