DEKOR PLASTICS Sp z o.o.
ul, Grunwaldzka 35, 13-200, Działdowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMOWIENIA NA
LINIĘ TECHNOLOGICZNĄ DO DRUKU LAMP
ELEKTROLUMINESCENCYJNYCH NA OPAKOWANIACH

SZKLANYCH
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1. Nanva i adres Zamawiającego.
Dekor Plastics Sp. z o.o.
Ul, Grunwaldzka35
l3-200 Działdowo
Polska

)

Tryb udzielania zamówienia.
Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności.

Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofeńowego. Zamawiający dopuęzcza
moz| iwośćprzeprow adzenia negocj acj i.
3.

Opis przedmiotu zamówienia.
Kompletna linia technologiczna w skład której wchodzą:
a\ Urządzenie przygotowujące do druku
- mozliwość prtotypowania i kalibracji stacji roboczych 8-stanowiskowej
maszyny sitodrukowej

b) Urządzenie

-

do silanowania

przygotowanie powierzchni szkła w celu uzyskania przyczepności

nanoszonych struktur elektrolum inescencyj nych

c)

-

Dedykowana linia do sitodruku
8 stacji sitodrukowych

utwardzanie nadruków promieniami UV,
nanoszenie nadruków na opakowania szklane o zróznicowanych ksźałtach:
- cylindrycznych
- owalnych
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- płaskich

-

- stozkowych

tolerancja pozycjonowania dętali;; f/-.0,1Omm.

specyfikacja

detali:

a

- wysokośćobiektu: 40mm

- średnica obięktu: 20mm

-

-

45Omm

l20mm

Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień:42000000-6 Maszyny przemysłowe
4.

Termin realizacji zamówienia.
IV kwańał 2018 roku

5.

Miejsce dostawy
Ul. Grunwaldzka35
13-200 Działdowo

Polska

DEKOR PLASTICS Sp z o.o.
ul. Grunwaldzka 35, 13-200, Działdowo
NlP 571-14-59-043
te|.023/ 697-77-10
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Zamówienia częściowe.

Zamawialący nie dopuszcza składania ofert częściowych

7. Informacja

o ofercie wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz spo§otlu dokonywania
spełnienia tych warunków.

oceny

8.1 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy. ktorzy spełniają następujące warunki:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania dzińalności lub czynności w zakresię
{
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia
8.2 Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na

zasadzię spełnia /

nie spełnia w oparciu

i oświadczęniach złożonych przez Wykonawców

o

informacje zawarte

w

dokumentach

9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarcryć wykonawcy w
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

celu

.

W celu spełnienia wymogu podanego w punkcie 8.1a:
Aktualny odpis z właściwegorejestru albo aktualne zaświńczenie o wpisie do ewidencji
działalnościgospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru |ub zgłoszenia
do ewidencji działalnościgospodarczej, wystawiony nie wcześniejniż 6 miesięcy przed

upĘweń terminu składania ofert.
10. Opis sposobu przygotowania

a)
b)
c)
ll.

ofeńy

Ofertę należy przygotowaó zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie
koszty związane zprzygotowaniem i zł.oźerlipmoferty.
Ofertę należy złożyó na formularzu stHę*,iiącym załącznik do zapytania ofertowego.
Do oferty należy załączyc dokumenty określonew pkt. 9 zapytania.
Osoby uprawnione do porozumiewania'się z Wykonawcami;

Gładysz
tel.603067179
Piotr

'
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e-mai l : i,glady sz@dekorpl astics. pl

12.

Miejsce i termin złożeniaoferĘ.
Oferty naleĘ składać osobiścielub listownię

na adres Zamawiającego:

Dekor Plastics Sp. z o.o.
Ul. Grunwaldzka 35
13-200 Działdowo
Polska
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.10.2017 r. do godz. l0:00
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DEKOR PLAST|CS Sp z o.o.
ul, Grunwaldzka 35, 13-200, Działdowo
NlP 571-14-59-043
tel. 023/ 697-77-10
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Termin z,łiązania ofertą.
Wykonawca pozostaje związany ofertąprzez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

l4. Termin i miejsce otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.10.2017

r. o

godz.l1.00

w

siedzibie Zamawialącego.

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

15.

Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczenia.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania

16.

-

100

Lp.

Rodzaj Kryterium

Punktacja

Sposób oceny

l

Cena

OdOdo70

2.

Gwarancja

OdOdo30

Stosunęk ceny najnizszej oferty do ceny
badanei oferty mnoźony przęz70
Stosunek okresu gwarancji w badanej
ofercie do okresu gwarancji w ofercie z
nai dłuższa gwaranci a mnoźony przez 3 0

Zakres zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przepro;yadzenia negocjacji w celu zmniejszenia ceny
zawartej umowy, zmiany warunków pł4ńp.śb;,dazzmiany terminów realizacji zamówienia,
Dopuszcza mozliwośćwprowadzenia aróhyth zmian w zakresie zamówienia nie mających
wpływu na wańośćzawańej umowy.

t7.

W postępowaniu nie mogą uczestniĄlć podmioĘ powiązane osobowo lub
{ .*,
kapitałowo z Zamaw iającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami uposazonymi 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%o udziałów lub akcji,

c)

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego

d)

pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocmej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

pełnomocnika,

lub

zarządzającego, prokurenta,

DEKOR PLASTICS Sp z o.o.

-Mffimhn;
18.

ul. Grunwaldzka 35, 13-200, Działdowo
NlP 571_14-59-043
tel, 023/ 697-77-'l0

Pozostałe informacje.
Poprzez złożęnieoferty Oferent wraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych
Oferentów szczegółów ofe.ty. Oferent ma prawo nj,ę Wrazić zgody na podanie do
wiadomości szczegółów techn icznych przedmiotu zamówi

eni a.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
7) zmiany warunków udzielenia zamówienia zgodnie z punktem l5,
2) uniew ażmienia postępowani ą
3) nie wybran ia żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyly,
4) pozostawięniabezrozpatrzeniaoferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapylania.

W przypadku zaistnienia powyższych okolicznościOferentom nie przysługują żadne
roszczęnia w stosunku do Zamavtiającego. Zamalviający informuje, zę postępowanie
nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia ż9 stycznia 2004r. - Prawo Zamowień
Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych
określonych w tej ustawie.
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