
      
 

Tylicz dn. 10.11.2017 

 

Michał Jasnosz PPHU JAS-POL 

Ul. Kopernika 31 A  

33-383 Tylicz   
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/1/2017 

 

w ramach projektu „Wdrożenie nabytych wyników prac B+R w postaci innowacyjnej technologii 

uszlachetniania opakowań i etykiet”  
 

 

Firma Michał Jasnosz PPHU JAS-POL stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty w celu 

wyłonienia Dostawcy sześciokolorowej offsetowej maszyny arkuszowej wraz z zespołem lakierującym oraz 

podwójnym segmentem przedłużonego wykładania. 

 

Projekt ubiega się o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego, Podziałanie 3.4.4 Dotacje dla MSP. 

 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Michał Jasnosz PPHU JAS-POL 

Ul. Kopernika 31 A  

33-383 Tylicz   

www.jas-pol.pl 

tel. 18 472 51 50 

 

 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 
 
Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania ofertowego (zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w 

Podręczniku kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej RPO WM 2014-

2020). 

 

III. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 
 

Ofertę należy dostarczyć w formie papierowej w sekretariacie siedziby Zamawiającego lub przesłać na adres e-

mail: jas-pol@jas-pol.pl w terminie do 11 grudnia 2017 roku do godziny 16.00 ostatniego dnia składania ofert. Oferty 

złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest sześciokolorowa offsetowa maszyna arkuszowa wraz z zespołem lakierującym oraz 

podwójnym segmentem przedłużonego wykładania. 

Kod CPV: Maszyny drukarskie 42991200-1. 

 

Minimalne wymagania techniczne dla przedmiotu zamówienia: 

 

Maksymalny format papieru:  nie mniej niż 605 x 750 mm 

Maksymalna grubość podłoży drukowych: nie mniej niż 0,8 mm 

Budowa agregatowa:  

Cylinder drukujący i przekazujący o podwójnej średnicy 

układ cylindrów w pozycji „na godzinie 7” 

6 zespołów drukujących 

http://www.jas-pol.pl/


      
 
Zespół lakierujący z raklem komorowym zawierający pompę cyrkulacyjną oraz jeden wałek anilox 

System myjący wyposażony w: 

- urządzenie do automatycznego mycia cylindrów gumowych oraz wałków farbowych 

Wieża lakierująca wyposażona w: 

- szybkie zapinanie form lakierujących dla zespołu lakierującego 

- system automatycznego zasilania i mycia komory raklowej w zespole lakierującym dla lakierów dyspersyjnych 

Rosprzęglanie wszystkich zespołów farbowych 

Napęd różnicowy włączany z konsoli operatora 

Energooszczędne systemy suszenia 

Pomiar densytometryczny i spektralny drukowanego arkusza 

Możliwość przetestowania maszyny na linii montażowej producenta przed wysyłką 

 

 

V. KRYTERIA OCENY OFERTY 
 

Kryterium 1: Cena netto oferty (maks. 50 pkt) 

 

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

P = C min/C x 50 (waga) 

gdzie: 

P - liczba punktów dla oferty w kryterium „cena” 

C min – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów 

C - cena całkowita oferty 

 

Kryterium 2: Termin dostawy (maks. 30 pkt) 

 

Liczba punktów w kryterium „Termin płatności” będzie przyznana według poniższej skali: 

Dostawa w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od podpisania umowy - 30 pkt 

Dostawa w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od podpisania umowy - 10 pkt 

Dostawa w terminie dłuższym niż 4 miesiące od podpisania umowy - 0 pkt 

 

Kryterium 3: Doświadczenie producenta (maks. 20 pkt) 

 

Liczba punktów w kryterium „Doświadczenie producenta” będzie przyznana według poniższej skali: 

producent istnieje i zajmuje się produkcją urządzeń do druku więcej niż 20 lat - 20 pkt 

producent istnieje i zajmuje się produkcją urządzeń do druku więcej niż 15 lat - 10 pkt 

producent istnieje i zajmuje się produkcją urządzeń do druku więcej niż 10 lat - 5 pkt 

producent istnieje i zajmuje się produkcją urządzeń do druku mniej niż 10 lat - 0 pkt 

 

 

Do realizacji zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów ze 

wszystkich kryteriów. 

 

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. Udzielą gwarancji na urządzenie na okres minimum 1 roku. Termin gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania 

protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego zakończenie realizacji zamówienia. 

2. Zapewnią bezpłatną dostawę i instalację urządzenia oraz szkolenie z obsługi urządzenia. 

3. Zapewnią serwis gwarancyjny w okresie trwania gwarancji oraz serwis pogwarancyjny na okres minimum 3 lat po. 

4. Zapewnią reakcję serwisu w czasie max 2 godzin od zgłoszenia awarii. 

5. Zapewnią dostawę części w czasie max 24 godzin. 

6. Dostarczą dokumentację techniczno-ruchową maszyny najpóźniej w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego 

potwierdzającego zakończenie realizacji zamówienia. 

 

 

 

 



      
 
VII. INFORMACJE O WYKLUCZENIU 
 

Oferty będą podlegały wykluczeniu, jeśli: 

1. Oferta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym 

2. Oferta została złożona po wyznaczonym terminie. 

3. Oferta została złożona przez podmiot podlegający wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobistych lub 

kapitałowych. W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub 

kapitałowo. 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 przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a 

Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji, 

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

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. 

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

 

 

 

VIII. DODATKOWE POSTANOWIENIA 
 

 

1. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu i warunków zamówienia można uzyskać mailowo pisząc na adres: jas-

pol@jas-pol.pl 

2. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie www.jas-pol@jas-pol.pl 

3. Każdy Dostawca może przedstawić tylko jedną ofertę. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Dostawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

6. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie udokumentowany protokołem wyboru najkorzystniejszej oferty. 

7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający upubliczni wyniki wyboru na stronie internetowej 

firmy pod adresem www.jas-pol@jas-pol.pl w sekcji Przetargi i zapytania. 

 

 

IX. PRZYGOTOWANIE OFERTY 

 

Oferta wraz ze wszystkimi ewentualnymi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby umocowane do 

reprezentowania Dostawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej lub przez osobę umocowaną do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być dołączone 

do oferty o ile nie wynika z załączonych dokumentów. Do oferty powinien być dołączony odpis z właściwego rejestru 

lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz podpisane oświadczenie o braku 

powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

 

 

 


