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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/5/2017 z dnia 11.05.2017r. 

dotyczące wyboru dostawcy cyfrowej maszyny drukującej wielkoformatowej wraz z oprzyrządowaniem 

 

Zakup jest realizowany w ramach projektu planowanego do sfinansowania w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 

Oś Priorytetowa: 2 

Działanie: 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego: Grupa Klonex Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 

Spółka Komandytowa, al. 29 Listopada 94, 31-406 Kraków 

II. Tryb udzielania zamówienia: Konkurs ofert 

III. Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 11.05.2016r. 

IV. Termin składania ofert: 12.06.2016r. 

Liczy się data wpłynięcia oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po wskazanym terminie nie 

będą rozpatrywane. 

V. Opis przedmiotu zapytania ofertowego: 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup NOWEJ (nie używanej) cyfrowej maszyny drukującej 

wielkoformatowej wraz z oprzyrządowaniem. 

 

Planowana do zakupu w/w maszyna będzie spełniać co najmniej następujące parametry techniczne 

(pożądane, główne parametry techniczne): 

- szerokość zadruku do 3220mm, 

- rozdzielczość 900x600 dpi, 

- 4 kolory - CMYK, 

- prędkość druku do 120 m2/h, 

- temperatura środowiska drukowania: 15 – 35 st. C, 

- wyposażona w wewnętrzny system kontrolujący ogrzewanie i klimatyzację oraz 

wilgotność powietrza. 

Oprzyrządowanie: 

- głowice (8 sztuk), 

- system antyelektrostatyczny przy druku bardziej zwartych materiałów poliestrowych, 

- system cyrkulacji tuszu dla 4 kolorów (np. CMYK). 

 

 

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 

- 42991200-1 Maszyny drukarskie 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz/lub wariantowych. 

 

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu (kryteria dostępu): 

Do udziału w postępowaniu uprawnione są podmioty, które: 

1) posiadają doświadczenie w dostawach wielkoformatowego sprzętu drukującego o wartości 

minimum 500.000 zł każda w ciągu ostatnich 3 lat. 

 

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo 

z Zamawiającym. 
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Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego 

lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 

i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności 

na: 

1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2) posiadaniu 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. 

 

Weryfikacja spełnienia warunku wykluczenia z postępowania odbywać się będzie na podstawie 

złożenia przez Oferenta podpisanego Oświadczenia o braku powiązań 

osobowych/kapitałowych z Zamawiającym (wzór oświadczenia został dołączony do niniejszego 

zapytania ofertowego). 

 

VII. Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30.11.2017r. 

 

 

VIII. Kryteria wyboru oferty: 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

1. cena netto razem – 90 pkt. (90%) 

2. gwarancja  – 10 pkt. (10%) 

 

1. Liczba punktów w kryterium „cena netto razem” będzie przyznawana według poniższego wzoru: 

 

�� =
����

��

  x 90 pkt., gdzie 

 

Pi  - liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena netto razem” 

Cmin – najmniejsza cena całkowita netto  ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich 

oferentów 

Ci - cena całkowita netto oferty nr „i” 

 

2. Liczba punktów w kryterium „gwarancja” będzie przyznawana według poniższego schematu: 

0 pkt. – okres gwarancji nie dłuższy niż 36 miesięcy 

10 pkt. – okres gwarancji co najmniej 36 miesięcy 

Oferent powinien odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty.  

Oferty niepełne bądź niekompletne zostaną odrzucone. 

Uwaga !!! 

W przypadku takiej samej ilości sumarycznej punktów kryterium rozstrzygającym będzie cena 

(oferta z najniższą ceną spośród oferentów o tej samej ilości punktów). 

Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje oferentowi, który uzyskał 

największą ilość punktów, zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia.  
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Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem 

wybranym w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego 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. 

 

IX. Oferta musi zawierać następujące elementy: 

• Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, NIP, REGON),  

• Datę przygotowania i termin ważności oferty, 

• Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty, 

• Odniesienie się do kryterium dostępu. 

• Cenę całkowitą netto i brutto, 

• Warunki i termin płatności, 

• Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail), 

• Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty. 

 

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty. 

 

X. Sposób składania oferty: 

1. Elektronicznie na adres: maciej@clonex.pl lub 

2. W wersji papierowej do siedziby firmy: al. 29 Listopada 94, 31-406 Kraków 

 

XI. Postanowienia dodatkowe: 

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela Pan Maciej 

Szumczyk: e-mail: maciej@clonex.pl 

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie www.clonex.pl  
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FORMULARZ OFERTY 

 

 

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 1/5/2017 z dnia 11.05.2017r. składamy poniższą ofertę: 

 

Dane Oferenta 

Nazwa   

Adres   

NIP  

REGON  

Dane Osoby Kontaktowej 

Imię i Nazwisko  

Adres e-mail  

Telefon  

Parametry oferty 

Data przygotowania oferty  

Data ważności oferty  

Odniesienie do kryteriów wyboru oferty 

Warunki udziału w postępowaniu (kryteria dostępu) 

Doświadczenie w dostawach 

wielkoformatowego sprzętu 

drukującego o wartości minimum 

500.000 zł każda w ciągu 

ostatnich 3 lat 

Tak/Nie 

Kryteria wyboru oferty 

Nazwa  Cena netto (w PLN) Cena brutto (w PLN) 

cyfrowa maszyna drukująca 

wielkoformatowa wraz 

z oprzyrządowaniem 

  

Okres gwarancji w miesiącach  
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Warunki realizacji i termin płatności 

Termin i warunki płatności  

 

 

 

 

Oświadczenie oferenta: 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym i nasza oferta zawiera wszystkie elementy 

określone w Zapytaniu. 

 

Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do złożenia 

oferty 

 

Stanowisko służbowe  

 

Data i podpis 
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……………………,dn. …………………… 

 

Oferent/pieczątka:  

 

 

 

 

 

        

NIP ………………………………………………… 
 

REGON …………………………………………………                                                                        

 

 

Oświadczenie o braku powiązań 

osobowych i kapitałowych  

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/5/2017 z dnia 11.05.2017r. dotyczące wyboru wykonawcy 

w zakresie usług targowych oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo 

lub kapitałowo.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie sie wzajemne powiązania między zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi 

w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru 

wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2) posiadaniu 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. 

 

 

 

 

……………………………………………………………………… 

data i podpis upoważnionego przedstawiciela 

Oferenta 


