
Szczecin, 05.05.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Beneficjenta 
„TOTEM” Kamiński, Szuliński, Snarski, Kamiński Spółka Jawna 
ul. Południowa 37D 
71-001 Szczecin 

Osoba do kontaktu: Marcin Kamiński
tel. 506011133
fax. 914892558
e-mail: marcink@totemgroup.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest nabycie maszyny do zadruku materiałów na opakowaniu w technologii 
cyfrowej.

Kod CPV: 42991200-1 Maszyny drukarskie

Maszyna powinna spełniać parametry nie gorsze niż:

1. Powierzchnia zadruku arkusza nie mniejsza niż 200x300cm 
2. Zadruk mediów papierowych w dostępnych na rynku gramaturach 
3. Zadruk mediów papierowych w grubościach do minimum 5 cm 
4. Niezależny zadruk kilku arkuszy w jednym czasie (przy jednym załadunku) 
5. Druk w trybie półautomatycznym (continuous printing) 
6. Druk kolorem białym w jednym przebiegu z drukiem kolorowym 
7. Technologia  druku  zmienną  kroplą  /  rozmiar  kropli  przy  odwzorowaniu  szczegółów  nie 

większy niż 10 pikolitrów 
8. Minimalna prędkość druku 100 m2/h 
9. Współpraca z zewnętrznym oprogramowaniem RIP 
10. System  do  transportu  i  zadruku  tektury  falistej  (kompensacja  nierówności  powierzchni  i  

odkształceń) 
11. Tusze zgodne z europejskimi certyfikatami norm środowiskowych 
12. Utrwalanie  wydruków  lampami  LED  Druk  i  obsługa  materiałów  z  rolki  na  rolkę  z 

uwzględnieniem obsługi ciężkich nawojów 
13. Jakość otrzymanego druku: rozdzielczość obrazu 1000 dpi. 

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania 
(stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe) 

Z  udziału  w  postępowaniu  wykluczone  są  podmioty  powiązane  osobowo  i  kapitałowo  z 
wnioskodawcą. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub 
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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. 

Spełnienie  powyższego  warunku  będzie  weryfikowane  na  podstawie  oświadczenia  Oferenta, 
przedłożonego wraz z ofertą.

Ponadto konieczne jest wykazanie odpowiedniego doświadczenia poprzez przedstawienie referencji 
od odbiorców dotyczące maszyn i usług serwisowych w ilości min. 3 z ostatnich 24 miesięcy.

4. Informacja o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do 
poszczególnych kryteriów oceny oferty. 

Kryterium Waga
Cena 30
Czas reakcji serwisowej 20
Długość umowy gwarancyjnej 20
Ciężar obsługiwanych nawojów z roli na rolę 20
Brak wykluczeni części podzespołów z umowy gwarancyjnej 10

5. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty. 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria: 

Cena 30 % 

Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru: 

PC = (CN/CR) X 30, gdzie: 

PC – liczba punktów w kryterium cena oferty przyznanych rozpatrywanej ofercie 

CN – najniższa zaoferowana cena 

CR – cena z rozpatrywanej oferty 

30 – waga kryterium 

 
Liczba punktów w kryterium „czas reakcji serwisowej” będzie przyznawana według poniższego:  
czas reakcji serwisowej do 24 h od zgłoszenia awarii - 20 pkt. 
czas reakcji serwisowej do 48 h od zgłoszenia awarii - 10 pkt.
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czas reakcji serwisowej pow. 48 h od zgłoszenia awarii - 0 pkt. 
 
Liczba punktów w kryterium „długość umowy gwarancyjnej” będzie przyznawana według poniższego:  
długość umowy gwarancyjnej min. 3 lata - 20 pkt. 
długość umowy gwarancyjnej 2 lata - 10 pkt.
długość umowy gwarancyjnej poniżej 2 lat - 0 pkt. 
 
Liczba  punktów w kryterium „ciężar  obsługiwanych  nawojów z  roli  na  rolę”  będzie  przyznawana 
według poniższego wzoru: 

PCON = (CON/NCON) X 20, gdzie: 

PCON – liczba punktów w kryterium ciężar obsługiwanych nawojów oferty przyznanych rozpatrywanej 
ofercie 

NCON – największy ciężar obsługiwanych nawojów 

CON – ciężar z rozpatrywanej oferty 

20 – waga kryterium 

W ramach kryterium „brak wykluczeń części podzespołów z umowy gwarancyjnej” ocenie podlegać 
będzie  liczba wykluczeń  części  podzespołów z  umowy gwarancyjnej.  Na  potrzeby  tego kryterium 
oferty  zostaną  zestawione  w  tabeli  celem  porównania  kryterium  i  wyliczenia  wskaźników.  Na 
podstawie wskaźników przyznane zostaną punkty od 0-10. Im mniej wykluczeń, tym większa liczba 
punktów w kryterium.

6 . Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 17.06.2016 r., godz. 12:00.

7. Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych). 

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z 
wnioskodawcą. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 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,
5. pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

8. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o 
udzielenie zamówienia
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Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy:
1. w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
2. w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła 

wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe, mogące uniemożliwić dostawę oraz inne 
okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy.

9. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą

Oferta musi zawierać następujące elementy:
1) Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG), 
2) Datę przygotowania i termin ważności oferty 
3) Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wraz z 
oświadczeniem, dotyczącym braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym
4) Zakres i szczegółowy opis przedmiotu oferty 
5) Cenę całkowitą netto i brutto 
6) Warunki i termin płatności, 
7) Datę/okres realizacji przedmiotu oferty 
8) Czas usługi serwisowej 
9) Długość umowy gwarancyjnej wraz z opisem przedmiotu objętego gwarancją 
10) Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail), 
11) Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty. 
12) Specyfikacja techniczna maszyny zawierająca opis wszystkich parametrów, branych pod 
uwagę w kryteriach oceny oferty.
13) Referencje od odbiorców dotyczące maszyn i usług serwisowych w ilości min. 3 z 
ostatnich 24 miesięcy. 
14) Próbka druku.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
 zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy;
 unieważnienia postępowania zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej 

oferty, bez podania przyczyny.

Termin związania ofertą upływa po 60 dniach, licząc od terminu składania ofert. 

Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 17.06.2016 r., godz. 12:00:
- w formie elektronicznej na adres marcink@totemgroup.pl 
- lub w formie  papierowej  na  adres  „TOTEM” Kamiński,  Szuliński,  Snarski,  Kamiński  Spółka 

Jawna, ul. Południowa 37D, 71-001 Szczecin.

Otwarcie  ofert  nastąpi  w  dniu  17.06.2016 r.  o  godz.  17:00 w siedzibie  firmy „TOTEM” Kamiński,  
Szuliński, Snarski, Kamiński Spółka Jawna, ul. Południowa 37D, 71-001 Szczecin.
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