Szczecin, dnia 17.07.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/1.5/2018

1.

Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego
Eurographic Group Sp. z o.o.
ul. Pomorska 112
70-812 Szczecin
Osoby kontaktowe:
Informacje na temat zamówienia można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 pod
numerem telefonu lub e-mailem:
Bartosz Nowakowski
m: +48 506 296 931
e-mail: ban@Egdk.pl
Pytania do niniejszego postępowania powinny mieć formę pisemną i zostać wysłane na adres
e-mail osoby do kontaktu.
Zamawiający nie podlega ustawie PZP.

2.

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja plotera tnącego wraz z oprogramowaniem do
projektowania opakowań.
Kod CPV:
30232100-5 Drukarki i plotery
42000000-6 Maszyny przemysłowe
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Minimalne parametry i funkcjonalności:
Ploter tnący:
− obszar roboczy stołu: 1300 x 1000 mm lub większy,
− wyposażony w kamerę, która umożliwi precyzyjne wycięcie zadrukowanego arkusza,
− wielofunkcyjna głowica umożliwiająca: wycinanie, bigowanie, perforowanie itp.,
− wysoka jakość cięcia i bigowania (bez poszarpanych brzegów) na różnych materiałach tektura lita
oraz tektura falista E, B, C,
− możliwość precyzyjnego wycinania małych elementów na papierze i kartonie,
− możliwość cięcia pod kątem 45 stopni,
− możliwość rycowania (nacinania),
− wysoka precyzja powtarzalności +/-50 μm oraz pozycjonowania +/-200 μm,
Oprogramowanie do projektowania opakowań:
− licencja jednostanowiskowa,
− wysoka kompatybilność z ploterem tnącym lub natywna integracja,
− możliwość pracy z różnymi materiałami – min. tektura falista, tektura lita i karton,
− baza różnych typów opakowań zgodna z międzynarodowymi standardami ECMA i FEFCO,
− projektowanie 2D i 3D, symulowanie poprawności konstrukcji,
− skalowalność modeli,
− automatyzacja impozycji na arkuszu.

3.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania
Nie dotyczy. Zamawiający nie formułuje warunków udziału w postępowaniu.

4.

Informacja o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do
poszczególnych kryteriów oceny zamówienia
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich
znaczeniem:
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Lp.
1.
2.
3.
5.

Maksymalna liczba punktów

Kryterium
Cena
Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii plotera
Termin licencji na oprogramowanie

50 pkt. / 70%
30 pkt. / 30%
20 pkt. / 20%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
A. W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (50 pkt.) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę
netto, a każda kolejna oferta odpowiednio ze wzorem:
Cmin
P=

[

] xZ
C

gdzie:
P – liczba otrzymanych punktów w kryterium
Cmin – najniższa cena wśród zaproponowanych
C – cena w badanej ofercie
Z – waga kryterium.
Zgodnie z powyższym, wybrana zostanie oferta, która w sumie za wszystkie kryteria uzyska największą
liczbę punktów.
B.

W kryterium „Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii plotera” punkty będą przyznawane
następująco:
- czas reakcji do 2h od zgłoszenia awarii (kontakt telefoniczny) oraz w razie potrzeby wizyta
maksymalnie następnego dnia roboczego – 30 pkt.
- czas reakcji do 6 h od zgłoszenia awarii (kontakt telefoniczny) oraz wizyta do dwóch dni roboczych
od zgłoszenia awarii – 20 pkt.
- czas reakcji do 12 h od zgłoszenia awarii (kontakt telefoniczny) oraz wizyta do trzech dni roboczych
od zgłoszenia awarii – 10 pkt.
- pozostałe – 0 pkt.

C. W kryterium „Termin licencji na oprogramowanie” punkty będą przyznawane następująco:
- licencja wieczysta – 20 pkt.
- licencja okresowa – 0 pkt.
6.

Termin składania ofert
16.08.2018 r. do końca dnia

7.

Termin realizacji umowy
28.08.2018 r. Termin nie może ulec zmianie ze względu na konieczność zakończenia realizacji projektu.

8.

Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych)
1) Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym.
2) Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
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d. 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.
9.

Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia
Zmiana Umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
1) Siły Wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Zamówienia w terminach określonych w
zapytaniu ofertowym,
2) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
Umowy.
3) Wystąpienia innych nadzwyczajnych okoliczności, grożących rażącą stratą, których Strony nie
przewidywały przy zawarciu Umowy. W takim wypadku Strony wprowadzą do Umowy zmiany w celu
zminimalizowania ryzyka wystąpienia rażącej straty.

10. Informacje o możliwości składania ofert częściowych
Nie dotyczy.
11. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą
Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego. Do oferty należy załączyć:
1) Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, stanowiące załącznik nr
2 do zapytania ofertowego.
2) Opis oferowanego przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem dokładnych parametrów
i funkcjonalności.
Termin związania ofertą upływa po 60 dniach, licząc od terminu składania ofert.
Ofertę należy złożyć w formie papierowej na adres Eurographic Group Sp. z o.o. ul. Pomorska 112,
70-812 Szczecin lub elektronicznej na adres e-mail: ban@Egdk.pl nie później niż do dnia 16.08.2018 do
końca dnia. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.08.2018 o godz. 10:00 w siedzibie firmy.
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