Data: 15.06.2012r.

Ogłoszenie o zamówieniu
1. Zamawiający:
„DRUK-HURT” FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWA MAREK BULNIAK
ul. Okręgowa 40
93-367 Łódź
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg
3.Tytuł projektu w ramach którego realizowane jest zamówienie
„Rozwój firmy DRUK-HURT poprzez rozbudowę parku maszynowego przedsiębiorstwa”
2. Program, nazwa osi priorytetowej i działania w ramach, którego realizowany jest projekt
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013
OŚ PIORYTETOWA III: GOSPODARKA , INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
DZIAŁANIE III.6: ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup nowej gilotyny (krajarki)
Podstawowe parametry techniczne, które musi posiadać nabywane urządzenie:
- długość cięcia co najmniej 1150 mm
- dwustronny napęd noża
- serwo napęd prowadzenia siodła
- czujniki bezpieczeństwa obciążenia ramion
- zautomatyzowaną wymianę noża która przyspieszy samą wymianę, a także poprawi bezpieczeństwo obsługi
podczas wymiany
- docisk hydrauliczny z systemem „soft clamp” (miękki docisk) lub z systemem równoważnym
- zabezpieczenie przed zmiażdżeniem rąk przez belkę dociskową podczas równania papieru w gilotynie
- duży ekran co najmniej 10,4” z systemem operacyjnym WINDOWS lub system równoważny
- dwa stoły boczne o rozmiarach min 65 cmx65 cm
4. Opis kryteriów wyboru:
Kryterium
Cena netto
Gwarancja

Waga punktowa
0-80 pkt.
0-20pkt.

5. Sposób dokonywania oceny:
Kryteria wyboru

Sposób oceny

Cena netto

(cena oferty najniższej/cena oferty ocenianej)x80
pkt.
(okresu gwarancji w badanej ofercie /okres
gwarancji w ofercie z najdłuższą gwarancją )
x 20pkt.
RAZEM

Gwarancja

Maksymalna
liczba punktów
80
20

100

6. Termin realizacji zamówienia
Do dnia 31.10.2012 r.
7. Opis sposobu przygotowania ofert
Oferta powinna:


być złożona na załączonym formularzu ofertowym
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Oferta musi:


być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, a wszystkie kserokopie
dokumentów muszą być podpisane za zgodność z oryginałem w czytelny sposób;



posiadać datę sporządzenia;



zostać przygotowana w formie pisemnej;



być sporządzona w języku polskim;



zawierać cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, a także okres gwarancji;



zawierać szczegółową specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia;



posiadać logotypy zamieszczone w zał 1;

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz unieważnienia
postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
8. Termin związania ofertą:
Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
9. Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferta należy składać osobiście lub listownie na adres:
„DRUK-HURT” FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWA MAREK BULNIAK
ul. Okręgowa 40
93-367 Łódź
Oferty składane listownie lub osobiście powinny być złożone w zamkniętej kopercie z adnotacją:
„Oferta na zakup nowej gilotyny”
Termin składania ofert upływa: 29.06.2012 (liczy się data wpływu)
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.07.2012 r. o godz. 9.00 w siedzibie firmy w Łodzi przy ul. Okręgowej 40
W przypadku podania wartości przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na złote dokonane zostanie wg
średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.
10. Opis warunków udziału w postępowaniu:
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonywania,
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
udokumentują wykonanie co najmniej 5 dostaw oferowanego urządzenia,
załączą poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej lub innego dokumentu
rejestrowego Dostawcy,
6) udzielą co najmniej 12 miesięcznej gwarancji.
1)
2)
3)
4)
5)

11. Pozostałe informacje
Ogłoszenie o zamówieniu zostało wywieszone i jest dostępne w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej:
www.drukhurt.pl.
Wszelkie zapytania w przedmiotowej sprawie prosimy kierować do p. Marka Bulniaka
tel kom: 601 612 250 oraz na adres e mail: drukhurt@tlen.pl
Do zapytania załączam:
Zał. 1 – Formularz ofertowy
Zał. 2 – Wzór umowy
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