ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016
dotyczące wyboru Wykonawcy oferującego: offsetową maszynę drukującą.
Zapytanie ofertowe przeprowadzane jest w związku z planowaną realizacją projektu pn. „Innowacyjne
rozwiązania produkcyjne szansą na wzrost konkurencyjności VMG PRINT Sp. z o.o.” w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności
kluczowych obszarów gospodarki.
Nazwa i adres Zamawiającego:
VMG PRINT Sp. z o. o.
ul. Unii Lubelskiej 1
61-249 Poznań
Tryb udzielania zamówienia: zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego
(zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w
zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020).
TERMIN SKŁADANIA OFERT: Ofertę należy dostarczyć osobiście lub pocztą do siedziby
Zamawiającego, albo przesłać na adres e-mail: biuro@vmg.pl, w terminie do dnia 27.11.2016 r. Oferty
złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
OFFSETOWA MASZYNA DRUKUJĄCA
Urządzenie ma umożliwić realizację dużych nakładów wydruków o wysokiej jakości, w krótkim terminie
i niskim jednostkowym koszcie produkcji. Zastosowana w maszynie technologia druku powinna
pozwolić również nadruk tonerem białym lub bezbarwnym wybiórczo lub na całej powierzchni.
Minimalne wymagane parametry :
•
•
•
•
•
•
•

maks. prędkość wydruku: 15 tys. ark/h
maks. rozmiar papieru nie mniejszy niż: 920 x 620 mm
rozdzielczość: 1 200 x 4 800 dpi
maks. powierzchnia zadrukowania nie mniejsza niż: 900 x 600 mm
ilość agregatów: 5 kolorów + wieża do lakieru dyspersyjnego
materiał zadrukowywany od 0,03 do 1,0 mm
maszyna fabrycznie nowa

Wspólny słownik zamówień (CPV):
42991210-4 Maszyny drukarskie offsetowe
2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Do składania ofert zapraszamy wyłącznie wykonawców spełniających łącznie następujące warunki:
1. posiadają odpowiednie doświadczenie warunkujące możliwość wykonania przedmiotu
zamówienia i odpowiadające wymogom określonym w Zapytaniu Ofertowym nr 1/2016
2. zobowiązują się do stałej współpracy z Zamawiającym w okresie świadczenia usługi.

3. gwarantują sposób realizacji usługi korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez
zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. niezbędnych do
realizacji ww. usługi.
Opis weryfikacji spełnienia warunków: Oświadczenia Wykonawcy o ww. treści zgodnie z załącznikiem
nr 2
4. w ciągu w okresie ostatnich 3 lat przed dniem złożenia oferty, a jeśli okres ten jest krótszy, to
w tym okresie, posiadać doświadczenie dotyczące sprzedaży i montażu 3 urządzeń o
parametrach nie niższych niż wskazane w zapytaniu ofertowym dla min. 1 zamawiającego.
Opis weryfikacji spełnienia warunków: Oświadczenie Wykonawcy o ww. treści zgodne z załącznikiem
nr 3, dokumenty potwierdzające realizację zamówień (referencje, protokoły zdawczo-odbiorcze,
faktury lub inne dokumenty potwierdzające realizację zamówień. Zamawiający powinien z
dokumentów odczytać rodzaj maszyny, która jest przedmiotem oferty, a także termin realizacji
wykonania przez Oferenta).
3. KRYTERIA OCENY OFERTY
Oferta zostanie oceniona przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
maksymalna liczba punktów
kryteria oceny ofert
waga
cena netto w PLN lub EUR*
50%
50
termin gwarancji w latach
20%
20
termin ważności oferty
20%
20
dostępność serwisu
10%
10
*w przypadku podania ceny w walucie obcej, przeliczenie nastąpi wg kursu średniego NBP z dnia
poprzedzającego wybór dostawcy
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Punkty w ramach kryterium ceny netto w PLN lub EUR będą przyznawane wg następującej formuły:
C min
A n = ----------------- x 100 x 50%
Cr
C min – cena minimalna w zbiorze
C r – cena oferty rozpatrywanej
A n – ilość punktów przyznana ofercie
Punkty w ramach kryterium termin gwarancji w latach będą przyznawane wg następującej formuły:
TG r
TG n = ----------------- x 100 x 20%
TG max
TG max – najdłuższy termin gwarancji wśród ofert
TG r – termin gwarancji oferty rozpatrywanej
TG n – ilość punktów przyznana ofercie

Punkty w ramach kryterium termin ważności oferty będą przyznawane wg następującej formuły:
TW r
TW n = ----------------- x 100 x 20%
TW max
TW max – najdłuższy termin ważności oferty spośród ofert
TW r – termin ważności oferty rozpatrywanej
TW n – ilość punktów przyznana ofercie
Punkty w ramach kryterium dostępność serwisu będą przyznawane wg następującej formuły:

DS min
DS n = ----------------- x 100 x 10%
DS r
DS. min – najszybszy czas reakcji serwisu w godzinach spośród ofert
DS r – czas reakcji serwisu w godzinach oferty rozpatrywanej
DS n – ilość punktów przyznana ofercie

4. OCENA I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodnym z niniejszym
zapytaniem ofertowym.
2. Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
a. jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego
b. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
c. jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa
d. jest niekompletna (np. brak załączników, brak podpisów na załącznikach, brak
kompletnych danych w załącznikach).
3. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw
Zamawiającemu.
4. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

5. INFORMACJE O WYKLUCZENIU
W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo. 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)
b)
c)
d)

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% 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.

6. WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem
wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
wyłącznie w formie pisemnego aneksu z następujących powodów:
a. uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia
b. obiektywnych przyczyn niezależnych do zamawiającego lub oferenta
c. okoliczności siły wyższej
d. zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy
e. otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań,
terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których
zamawiający zostanie zobowiązany.

7. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej
procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości
zamówienia publicznego określonego w umowie zawartej w wykonawcę w następstwie
niniejszego postępowania. Przedmiot zamówienia uzupełniającego będzie zgodny z
przedmiotem zamówienia podstawowego.
8. DODATKOWE POSTANOWIENIA
1. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert częściowych.
2. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych.
3. Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert nie będą przyjęte i będą
oferentom zwracane bez otwierania. Skuteczne złożenie oferty oznacza otrzymanie oferty
przez Zamawiającego przed terminem składania ofert. Zmiany albo wycofanie oferty przez
oferenta przed upływem terminu składania ofert jest dopuszczalne.
4. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert dokona oceny najkorzystniejszej oferty
co zostanie udokumentowane protokołem postepowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
5. Informacja o wyniku postepowania zostanie umieszczona na stronie www.vmgprint.pl a także
wysłana mailowo do każdego z Oferentów niezwłocznie po zakończeniu procedury wyboru
Wykonawcy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez
podania przyczyny.
7. W ramach składania wniosku o dofinansowanie oferty mogą zostać przekazane w celu
weryfikacji do właściwej instytucji publicznej.
8. Termin ważności oferty: minimum 45 dni od daty wskazanej w Zapytaniu jako Termin
dostarczania ofert
9. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę
faktury VAT/rachunku, w terminie 30 dni, z takim zastrzeżeniem, że wystawienie faktury
VAT nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru dokumentującego zakończenie realizacji
przedmiotu danego zamówienia.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy z wnioskiem o
wyjaśnienie, jeśli uzna, iż wycena zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od
szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
Wyjaśnienia winny być przedstawione przez Wykonawcę w określonym przez Zamawiającego
terminie. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
9.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków zobowiązany jest przedłożyć
następujące dokumenty:
•
•
•
•

FORMULARZ OFERTOWY opracowany wg wzoru zawartego w Załączniku nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego
Specyfikacja do offsetowej maszyny drukującej i/lub cyfrowej maszyny drukującej i/lub
maszyny broszurującej będących przedmiotem oferty, pozwalająca ocenić parametry
Załącznik nr 2 oświadczenie o posiadaniu potencjału
Załącznik nr 3 oświadczenie dotyczące doświadczenia wraz z załącznikami
(referencjami, protokołami zdawczo-odbiorczymi, fakturami i innymi dokumentami
potwierdzającymi realizację zamówień)

Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych,
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo.
10. UDZIAŁ PODWYKONAWCÓW
Zamawiający nie dopuszcza udziału Podwykonawców w realizacji zamówienia.

