
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego 

Data: 03.01.2013r.  

Ogłoszenie o zamówieniu 

1. Zamawiający: 

„DRUK-HURT” FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWA MAREK BULNIAK 
ul. Okręgowa 40 
93-367 Łódź  

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

Zamówienie dotyczy realizacji usługi powyżej 14 000 euro netto, jest udzielane w trybie przetargu, zgodnie 
z „Zasadami udzielania zamówień dla Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków 
RPO WŁ”. 

3.Tytuł  projektu w ramach którego realizowane jest zamówienie 

„Wprowadzenie nowych produktów i wzrost konkurencyjności DRUK-HURT poprzez inwestycje” 

4. 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.2: PODNOSZENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW 

5. Opis przedmiotu zamówienia: 

                              Zakup nowej czterokolorowej offsetowej maszyny arkuszowej drukującej w formacie B3 
 
Podstawowe parametry techniczne, które musi posiadać nabywane urządzenie: 
 

Nazwa parametru Wartość parametru 

 

Ilość zespołów drukujących 
 
4 

System nawilżania system ciągłego nawilżania 
alkoholowego  
RYOBI-matic lub równoważny 

Max. format papieru co najmniej 520 x 375 mm (może być 
większy) lub równoważny 

Min. format papieru co najmniej 100 x 105 mm (może być 
miejszy) lub równoważny 

Max. pole zadruku co najmniej 505 x 350 mm (może być 
większe) lub równoważny 

Grubość papieru 0,04 – 0,4 mm   (0,5 mm przy 
równoległym do osi cylindrów kierunku 
włókien arkusza) lub równoważny 

Prędkość druku co najmniej 11. 000  ark./godz.  

System zakładania płyt Półautomatyczny system zmiany płyt 

typu RYOBI Semi-RPC z kołkami 

szybkiego pasowania  (425 mm) lub 

równoważny 

Rozmiar płyty 510 x 400 mm lub równoważny 

Całkowita grubość płyty 0,3 mm lub równoważny 

Typ obciągu Obciąg listwowany lub równoważny 

Rozmiar obciągu 541 x 437 x 1,95 mm lub równoważny 
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Rozmiar podkładu 505 x 389 x 0,6 mm lub równoważny 

Nakładanie Rotacyjny samonakładak 
strumieniowy lub równoważny 

Wysokość stosu na nakładaniu co najmniej 600 mm (może być 
więcej) lub równoważny 

System wykładania Łańcuchowy lub równoważny 

Wysokość stosu na wykładaniu co najmniej 400 mm (może być 
więcej)lub równoważny 

System podawania arkusza Podajnik wahadłowy i cylinder 
podający lub równoważny 

System przekazywania arkusza system łapek i cylinder przekazujący 
lub równoważny 

Margines łapek 9  1 mm lub równoważny 

System registrów mierzyca boczna ciągnąca i uchylne 
marki przednie lub równoważna 

Regulacja pasowania wzdłużnego  20 mm lub równoważny 

Mikroregulacja pasowania wzdłużnego  1 mm lub równoważny 

Mikroregulacja pasowania skośnego  0,15 mm lub równoważny 

System smarowania automatyczny system smarowania 
centralnego lub równoważny 

Cienkowarstwowy zespół nawilżający tak lub równoważny 

Kałamarz ze zdalnym sterowaniem 
farbą 

tak lub równoważny 

Wysokowydajny zespół wałków 
farbowych 

tak lub równoważny 

Centralny pulpit sterujący tak typu Prinect Press Center, Prinect 
Pressroom Manager, ErgoTronic, K-
Station, PressPilot i IntegrationPilot, 
Print Control System w wersji J lub JX 
lub równoważny 

Konstrukcja czterech zespołów 
drukujących oparta na podwójnym 
układzie satelitarnym w kształcie litery 
V 

tak lub równoważny 

Program nafarbiania i odfarbiania 
zespołów farbowych 

tak lub równoważny 

Cylindry dociskowe o podwójnej 
średnicy w stosunku do cylindrów 
dociskowych i formowych 

tak lub równoważny 

 
 

6. Opis kryteriów wyboru:  

Kryterium Waga punktowa 

Cena netto 0-80 pkt. 

Gwarancja 0-20pkt. 
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7. Sposób dokonywania oceny: 

Kryteria wyboru Sposób oceny Maksymalna 
liczba punktów 

Cena netto (cena oferty najniższej/cena oferty ocenianej)x80 
pkt. 

80 

Gwarancja  (okresu gwarancji w badanej ofercie /okres 
gwarancji w ofercie z najdłuższą gwarancją ) 
x 20pkt.  

20 

RAZEM 100 

8. Termin realizacji zamówienia 

Do dnia 15.06.2013 r. 

9. Opis sposobu przygotowania ofert 

Oferta powinna: 

 być złożona na załączonym formularzu ofertowym 

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 możliwość żądania od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. 

10. Zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu: 

Zamawiający może zmienić ogłoszenie o zamówieniu, nie później jednak niż 3 dni przed zakończeniem 
terminu składania ofert. Zmienione ogłoszenie o zamówieniu zostanie podane do publicznej wiadomości. 

11. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli: 
a) nie zostanie złożona żadna oferta, 
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, 
c) Zamawiający stwierdzi zaistnienie innych okoliczności, których nie można było przewidzieć 

wcześniej, a których zaistnienie spowoduje niemożność zawarcia prawidłowej umowy. 
 
O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie 
wszystkich Wykonawców, którzy: 

- ubiegali sie o udzielenie zamówienia (w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem 
terminu składania ofert), 
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- złożyli oferty (w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert),  
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 
W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek Wykonawcy, 
który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy 
tego samego przedmiotu zamówienia. 

12. Termin związania ofertą: 

Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert.  

13. 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 czterokolorowej offsetowej maszyny arkuszowej drukującej w formacie B3” 
 
Termin składania ofert upływa: 18.01.2013 (liczy się data wpływu) 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.01.2013 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. 

14. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków: 

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:  

1) dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonywania, 
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,  
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,  
4) 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, 

5) udzielą co najmniej 12 miesięcznej gwarancji.  

Zamawiający dokona spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie 
kryterium spełnia – nie spełnia, poprzez sprawdzenie, czy oferta została złożona na formularzu 
ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia (weryfikacja formalna oferty, w 
tym jej kompletności i zgodności z załączonymi wzorami). Brak któregokolwiek z wymaganych 
dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z określonymi wymaganiami 
będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu 
  

15. Pozostałe informacje 

W przypadku dostawcy który poda wartość zamówienia w walucie obcej, a fakturę będzie wystawiał w PLN. Wszystkie 
przeliczenia na PLN będą dokonywane po średnim kursie NBP danej waluty z dnia poprzedzającego dzień 
wystawienia faktury i taki zapis będzie zawarty w umowie z dostawcą. 

 
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 

http://www.drukhurt.pl/
mailto:drukhurt@tlen.pl

