Józefin, 02 marca 2020

Szanowni Państwo,
Firma ARTEK Artur Żochowski realizuje projekt inwestycyjny pn. „Wzrost konkurencyjności
przedsiębiorstwa ARTEK Artur Żochowski poprzez wdrożenie innowacyjnej metody drukowania
wysoce spersonalizowanych serwetek w niskonakładowych seriach w technologii cyfrowej” nr
POIR.03.02.02-00-1694/19 współfinansowany ze środków europejskich w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020 (Rozdział 6.5) w celu wyboru dostawcy oprogramowania przeprowadzane jest rozeznanie rynku.
Niniejszym zapraszam Państwa do składania ofert w przedmiotowym zapytaniu.
1. ZAMAWIAJĄCY:
ARTEK Artur Żochowski
ul. Produkcyjna 7
05-074 Józefin gm. Halinów
NIP 1130184051
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Firma ARTEK Artur Żochowski realizuje projekt inwestycyjny w ramach projektu pn. „Wzrost
konkurencyjności przedsiębiorstwa ARTEK Artur Żochowski poprzez wdrożenie innowacyjnej metody
drukowania wysoce spersonalizowanych serwetek w niskonakładowych seriach w technologii
cyfrowej” nr POIR.03.02.02-00-1694/19 współfinansowany ze środków europejskich w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Przedmiotem projektu jest wdrożenie nowej technologii, dzięki której możliwe będzie zaoferowanie
znacząco ulepszonego produktu - wysoce spersonalizowanych serwetek gastronomicznych.
Jednym z elementów projektu, który stanowi przedmiot niniejszego zapytania, jest dostawa
oprogramowania do kontroli jakości wydruku. Kluczowe oprogramowanie służące do kontroli jakości
nadruku i pokazujące ewentualne odchylenia i nieprawidłowości.
Oprogramowanie do kontroli jakości wydruku ma zapewnić:
➢ możliwość analizy przesunięć pomiędzy wydrukami z kolejnych dysz
➢ możliwość analizy równomierności rozprowadzania kolorów w ramach obiektów o tej samej
barwie we wzorcu (jednolity kolor wszystkich obiektów o tej samej barwie)
➢ możliwość analizy zniekształceń grafiki wynikającej z rozciągania bibuły w trakcie drukowania
➢ analiza odwzorowania kolorów względem wzorca.
Druk serwetek gastronomicznych odbywał się będzie na maszynie o parametrach nie gorszych niż
ECO COMPACT do druku cyfrowego w technologii DigiPlus S.

3. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA
Termin realizacji zadania: najpóźniej do dnia 30 marca 2020 r.
4. SPOSÓB I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERT
Oferta musi być sporządzona w języku polskim. W przypadku dołączenia do oferty załączników
w języku innym niż polski, należy przedstawić przysięgłe tłumaczenie dokumentu.
Oferta musi zawierać przynajmniej:
•
•
•
•
•
•
•

Nazwę, adres i NIP oferenta
Cenę netto, cenę brutto w PLN lub EUR
Termin dostarczenia przedmiotu zapytania
Termin sporządzenia oferty
Data ważności oferty – nie krótsza niż 7 dni od terminu składania ofert.
Wymagany załącznik tj: Parametry techniczne proponowanych urządzeń
i oprogramowania.
Dodatkowe dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu
wymienione w pkt. 6 zapytania ofertowego

Ponadto, oferta musi zawierać oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami, zgodnie ze
wzorem oświadczenia, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez oferenta.
Dopuszcza się złożenie do oferty dodatkowych załączników takich jak opis doświadczenia podmiotu
itp.
Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 9 marca 2020 r. w formie elektronicznej (skan
podpisanych dokumentów) na adres: bibula@bibula.pl lub za pośrednictwem poczty/ kuriera/
osobiście w formie papierowej na adres: ul. Produkcyjna 7, 05-074 Józefin. Oferty składane w formie
papierowej będą przyjmowane w godzinach pracy biura tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 –
16.00.
Oferty złożone po ww. terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie.
5.

KRYTERIA OCENY OFERT

Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie kryteriów formalnych oraz punktowych.
Kryteria formalne:
1.
2.
3.

Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym – weryfikacja na podstawie zapisów pkt. 2
niniejszego Zapytania;
Kompletność oferty – weryfikacja na podstawie zapisów pkt. 4 niniejszego Zapytania;
Złożenie oferty w formie i terminie określonym w punkcie 4 niniejszego zapytania

Ocena formalna będzie oceną zerojedynkową. Wszystkie kryteria formalne muszą zostać spełnione
i otrzymać 1 punkt. Oferty, które nie będą spełniały jakiegokolwiek kryterium formalnego zostaną
odrzucone.

Kryteria punktowe:
1.

Cena: 100%

Oferta z najniższą ceną otrzymuje 10 punktów. Pozostałe oferty są punktowane liniowo wedle
następującej formuły arytmetycznej:
(X÷Y) × 10
gdzie:
X = najniższa cena
Y = cena ocenianej oferty
W przypadku ofert cenowych wyrażonych w EURO, cena podana w ofercie zostanie przeliczona na PLN
po średnim kursie NPB z dnia publikacji ogłoszenia.
Do realizacji zostanie wybrana oferta z najniższą ceną netto przedmiotu zamówienia.
W przypadku, kiedy dwie lub więcej ofert będą opiewały na tą samą najniższą kwotę, wówczas
Zamawiający oceni parametry zamawianych urządzeń i oprogramowania. Do realizacji wybierze ofertę
o lepszych parametrach.
6.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Do udziału w Zamówieniu dopuszczone będą podmioty dysponujące odpowiednim doświadczeniem,
potencjałem kadrowym, i technicznym niezbędnym do wykonania prac objętych przedmiotowym
zamówieniem. Podmioty składające oferty muszą posiadać doświadczenie w realizacji minimum trzech
zamówień za kwotę nie mniejszą niż 35 000,00 zł netto obejmujące swoim zakresem między innymi
dostawę systemów dedykowanych dla rozwiązań IT w przemyśle oraz usługach.
Na potwierdzenie spełnienia warunków do oferty proszę dołączyć: protokoły odbioru, referencje lub
inne dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie.
7.

INFORMACJA NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani
osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla 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 udziałów lub co najmniej 10 % akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w
związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami należy przygotować zgodnie ze wzorem
oświadczenia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
8.

WARUNKI ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy:
•

•
•
•
•
•

nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na
skutek zmian zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez
Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi
nastąpi zmiana adresu siedziby Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont
bankowych oraz danych identyfikacyjnych
nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego
nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści
umowy
nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu umowy
dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieni nie wpłynęłaby na krąg
Wykonawców/Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania

Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu
podpisanego przez Strony umowy.
9.

OSOBA DO KONTAKTU

Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie niniejszego zapytania jest p. Artur Żochowski. Wszelkie
zapytania proszę kierować na adres e-mail: bibula@bibula.pl.
10.

INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych, ani wariantowych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w
uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert
bez podania przyczyny.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości
nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie z wybranym Wykonawcą.
11.

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Załącznik nr 1 Oświadczenie o braku powiązań (wzór)

Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE
o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym zgodnie z rozeznaniem rynku
na realizację projektu pn. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa ARTEK Artur Żochowski poprzez
wdrożenie innowacyjnej metody drukowania wysoce spersonalizowanych serwetek w
niskonakładowych seriach w technologii cyfrowej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”:
- oświadczam/oświadczamy , że nie ma podstaw do wykluczenia mnie/nas z postępowania o udzielenie
zamówienia z uwagi na powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, tj. 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:
1)
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2)
posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3)
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
4)
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.

……………………………………
(miejscowość, data)

……………………………………
(podpis Przedstawiciela Wykonawcy)

