
 

 Strona 1 

 

 

Gliwice, 10 grudnia 2017r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi Priorytetowej III Konkurencyjność MŚP dla 

działania 3.2. Innowacje w MŚP, firma: 

 

 Etisoft Packaging System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Gliwicach zaprasza do składania ofert na dostawę: 

 

LINII  DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

NAZWA I KOD CPV: linia do produkcji opakowań (kod CPV 42990000-2 różne 

maszyny specjalnego zastosowania), którą tworzą następujące moduły: 

Podajnik typu: PDV 

Moduł drukujący 1 – typ DKC 

System pneumatycznego przesuwu-MPT 

Moduł drukujący 2 – typ DKC 

Moduł wycinający: wycinarka rotacyjna: typ RC 

Podest odbierający 

 

Maszyna powinna posiadać następujące minimalne parametry pracy: 

-max. Szerokość tektury: 2700mm 

-max. Szerokość druku: 2600mm (długość cylindra drukującego) 

-max. Szerokość wycinania: 2670mm 

-max. Długość nadruku: 1600mm (obwód cylindra drukującego) 

-min. Formatka: 550mmx350mm 

-wydajność:0-2500 ark/godz 

-liniatura wałków rastrowych: 100linii/cm oraz 80 linii/cm (lub wg potrzeb klienta) 

-grubość fotopolimeru: 6,35mm 

-zasilanie i pobór mocy napędu głównego: 3x400V, 11kW 

-zasilanie i pobór mocy wentylatora: 2 wentylatory po 3 kW każdy, 3x400V, 

-zasilanie i pobór mocy pompy próżniowej AT 100B: 3x400 V, 3 kW (x2) 

-zasilanie i pobór mocy silników ustawczych drukarki 3 x 400 V, 0,25 kW, i 0,09 kW 

(x2) 
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Miejsce dostawy: 

Etisoft packaging system sp. Z o.o. 

Ul. Leonarda da Vinci 5 

44-109 Gliwice 

 

Termin dostawy: do 31 grudnia 2018.  

 

2. OŚWIADCZENIE O BRAKU KONFLIKTU INTERESÓW. 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone 

podmiotom powiązanym z etisoft packaging system sp. Z o.o. osobowo lub 

kapitałowo. Poprzez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru dostawy a dostawcą, 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 

- pozostawanie 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. 

 

Oświadczenie o braku konfliktów interesów musi zostać dostarczone najpóźniej w 

dniu podpisania umowy. 

 

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY. 

Wybór dostawcy zostanie rozstrzygnięty na podstawie oceny specjalnie powołanej 

Komisji Oceniającej, która sporządzi  protokół wyboru. Ocena będzie miała charakter 

dwuetapowy tj. ocena formalna pod względem spełnienia wymogów formalnych oraz 

merytoryczna polegająca na przyznaniu określonej ilości punktów. Brak spełnienia 

wymogów formalnych spowoduje odrzucenie oferty. Ocenie merytorycznej podlegać 

będą jedynie oferty kompletne, pozytywnie ocenione pod względem formalnym. 

 

Ocenie będą podlegały jedynie kompletne oferty zawierające minimum: 

- dane oferenta, 

- opis urządzenia zawierający specyfikację techniczną, która zawiera minimalne 

parametry techniczne określone w zapytaniu ofertowym, 

- czas reakcji serwisu, 

- określenie warunków gwarancji, 
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- cenę urządzenia 

Oferty mogą być przekazane w formie elektronicznej, jak również w formie pisemnej 

do siedziby zamawiającego. 

 

4. KRYTERIA OCENY OFERTY: 

Kryterium 1: cena netto-WAGA: 60% 

Kryterium 2: czas reakcji serwisu-WAGA: 20% 

Kryterium 3: długość gwarancji-WAGA: 20% 

 

KRYTERIUM 1: 

Najniższa cena uzyskuje 100 punktów. Kolejne punkty obliczane będą w następujący 

sposób: 

(Cena najniższa : cena z kolejnej oferty) x 100 

 

Wynik określa ilość punktów kolejnej oferty pod względem ceny. 

Ilość punktów uzyskana w tej kategorii pomnożona zostanie przez wagę czyli 60%. 

 

KRYTERIUM 2: 

Najkrótszy czas reakcji serwisu otrzymuje 100 punktów. Kolejne punkty będą 

wyliczone w następujący sposób: 

Czas reakcji serwisu do 24h w dni robocze – 100 punktów 

Czas reakcji serwisu powyżej 24h a do 3 dni roboczych – 50 punktów 

Czas reakcji serwisu powyżej 3 dni roboczych – 0 punktów 

 

Ilość punktów uzyskana w tej kategorii pomnożona zostanie przez wagę czyli 20%. 

 

KRYTERIUM 3: 

Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzymuje 100 punktów. Kolejne punkty 

będą wyliczane w następujący sposób: 

Gwarancja długości powyżej 2 lat otrzymuje 100pkt. 

Gwarancja długości 1-2 (łącznie) lat otrzymuje 50pkt. 

Gwarancja długości 1 rok i krócej otrzymuje 0pkt. 

 

Ilość punktów uzyskana w tej kategorii pomnożona zostanie przez wagę czyli 20%. 

 

Przy wszystkich obliczeniach zastosowane będą zaokrąglenia do drugiego miejsca po 

przecinku. 

 

5. TERMIN SKŁADANIA OFERT. 

Oferty należy składać w dniach: od 10.12.2017 do 27.12.2017 
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Przewidywany termin rozstrzygnięcia postępowania: 31.12.2017 

 

Oferta może być dostarczona w formie pisemnej: 

 Elektronicznej na adres: zapytania.kartony@etisoft.com.pl 

 Osobiście albo listownie na adres: 

etisoft packaging system sp. Z o.o. 

ul. Leonarda da Vinci 5 

44-109 Gliwice 

 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych oraz częściowych. 

Zainteresowane podmioty mogą uzyskać wszelkie niezbędne informacje na temat 

procedury wyboru oraz wymagań technicznych drogą e-mail od poniedziałku do 

piątku w godzinach: od 8:00 do 16:00. 

 

6. INFORMACJE DODATKOWE. 

A) Oferty wystawione w walutach obcych zostaną przeliczone według kursu NBP 

sprzedaży danej waluty z dnia sporządzenia protokołu wyboru. 

B) Ogłoszenie wyników nastąpi po sporządzeniu protokołu wyboru, a informacja 

zostanie umieszczona na stronie internetowej etisoftpackaging.pl    

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

- Udział podwykonawców w realizacji zamówienia wymaga zgody Zamawiającego. 

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dokumentów potwierdzających 

informacje zawarte w ofercie oraz odrzucenia ofert, w przypadku nieotrzymania jej w 

terminie. 

- Zamawiający zastrzega sobie uprawnienia do wydłużenia terminu składania ofert, 

zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty lub unieważnienia postępowania 

bez podawania przyczyn. W takim wypadku oferentom nie przysługują żadne roszczenia 

względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z 

powyższych uprawnień. W tym zakresie Wykonawcy zrzekają się wszelkich ewentualnych 

przysługujących im roszczeń. 

- Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za ofertę 

najkorzystniejszą przez Komisję Oceniającą na podstawie sporządzonego protokołu 

wyboru. 

- Zapytanie nie jest realizowane w ramach prawa do zamówień publicznych. Ocena ofert 

dokonana przez powołaną do tego celu komisję jest ostateczna. 

-Złożenie oferty jest równoznaczny z zaakceptowaniem powyższych zasad. 

mailto:zapytania.kartony@etisoft.com.pl

