
 

 

 

Nr zapytania: 1/08/2016/RPOWP Pelplin, 26.08.2016r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na dostawę i montaż środków trwałych do projektu 

 

„Redukcja surowco-, materiało- i energochłonności procesów technologicznych zachodzących w Wydawnictwie 
„Bernardinum” Sp. z o.o. w Pelplinie poprzez zakup innowacyjnej i ekologicznej maszyny drukarskiej oraz 

uruchomienie produkcji nowych produktów „ 
 

Planowanego do realizacji w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

Działanie 02.02 Inwestycje profilowane 

Poddziałanie 02.02.01 Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne 

 

1. Zamawiający  
Wydawnictwo „Bernardinum” Sp. z o.o. 
ul. Biskupa Dominika 11 
83-130 Pelplin 
 

  
 Upublicznienie zapytania nastąpiło w następujący sposób:  
 - wysłano zapytanie ofertowe do co najmniej 3 potencjalnych Oferentów 
 - zamieszczono zapytanie na stronie internetowej Wnioskodawcy www.drukarnia.bernardinum.com.pl   
 - zamieszczono zapytanie na stronie http://simap.europa.eu/ 

 
Przedmiotowy zakup nie jest objęty Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz.U. z 2015r. poz. 2164). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności 
określonymi w wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz wytycznych horyzontalnych  
 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia 
Dostawa i montaż fabrycznie nowego środka trwałego – maszyna drukująca 
CPV: 42991210 Maszyny drukarskie offsetowe 

 

 Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż fabrycznie nowego środka trwałego – maszyna 
drukuj ąca  

Specyfikacja techniczna: 

• maksymalny format papieru: 530 x 750 mm 

• minimalny format papieru (w tym z odwracaniem): 300 x 300 mm 



 

 

• maksymalny format zadruku w druku jednostronnym oraz w druku z odwracaniem: 510 x 735 mm 

• podłoża drukowe: 0,04 – 0,6 mm 

• z odwracaniem arkuszy: 0,04 – 0,5 mm 

• maksymalna wydajność: 

• do 6 zesp. druk + zesp. lak.: 15 000 ark./h 

• do 8 zesp. druk + zesp. lak dla druku jednostronnego oraz z odwracaniem: 13 000 ark./h 

• wysokość stosu od podłogi dla: 

• nakładaka: 980 mm 

• wykładania: 920 mm 

• format płyt: 605 x 745 mm 

• format obciągu gumowego: 700 x 745 mm 
 
Dodatkowe parametry: 
- budowa maszyny oparta o podwójną średnicę cylindrów przekazujących; 
- możliwość rozsprzęglania zespołów farbowych na wszystkich agregatach z głównej konsoli sterowania 
maszyną; 
- możliwość załączania i rozłączania mechanizmu różnicowego w układzie wodnym podczas biegu 
maszyny; 
- maksymalny format surowca 605mm x 750mm; 
- system odwracania arkuszy SW po drugim agregacie drukującym, z możliwością w pełni automatycznego 
przestawienia systemu odwracania do druku na wprost. 
 
 

3. Sposób przygotowania oferty i warunku udziału w postępowaniu  
3.1 Zawartość oferty  

3.1.1 Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do 
niniejszego zapytania (załącznik nr 1) 

3.1.2 Oferta powinna zawierać podpisane oświadczenia stanowiące załącznik 2 oraz załącznik 3 
do zapytania ofertowego  

3.1.3 Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową  
3.1.4 Oferta powinna posiadać: adres siedziby Oferenta oraz dane kontaktowe, datę 

sporządzenia, termin ważności oferty, cenę netto zamówienia, warunki płatności oraz 
warunki gwarancji.   

3.1.5 Do oferty należy załączyć specyfikację maszyny.  
 

4. Warunki udziału w postępowaniu ofertowym  
4.1 Oferent powinien wykazać się spełnieniem następujących warunków:   

 

• Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli przepisy 
prawa nakładają taki obowiązek; 

• Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;  

• Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  

• Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

• Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych      

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Oferentów zgodnie z przesłankami wskazanymi 
w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania. 

Zamawiający dokona weryfikacji spełnienia warunków na podstawie oświadczenia zawartego w 
formularzu ofertowym 



 

 

4.2 Informacje na temat wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych)  
W postępowaniu mogą brać udział jedynie Oferenci, nie będący powiązania 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 Oferentem, 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 
opieki lub kurateli;   

Zamawiający dokona weryfikacji spełnienia warunków na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik 
nr 4  

Termin ważności oferty min: 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert 

5. Miejsce oraz termin składania ofert:  
 Miejsce 

• za pośrednictwem poczty polskiej, kuriera lub osobiście na adres: Wydawnictwo 
„Bernardinum” Sp. z o.o., ul. Biskupa Dominika 11 83-130 Pelplin     

• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: prezes@bernardinum.com.pl 
 
W przypadku ofert wysłanych listownie decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego. Oferty 
złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
 

   Termin składania ofert  
 Termin składania ofert upływa w dniu: 06.10.2016 r. o godz. 23:59 
 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.10.2016r.   
 

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku 
badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.     
 

6. Ocena ofert 
 
6.1 Kryteria oceny ofert 

Nazwa kryterium  WAGA KRYTERIUM 
Cena netto 70% 
Okres Gwarancji 20% 
Zgodność dodatkowych parametrów 10% 
  
 
6.2 Sposób przyznawania punktacji 

Nazwa kryterium  WAGA KRYTERIUM 
Cena (netto w PLN) 
Cena w walucie obcej zostanie przeliczona po 
na PLN po kursie sprzedaży NBP 
obowiązującym w dniu oceny ofert 

70% 
najniższa cena netto (w PLN)/cena netto 
(PLN) oferty badanej x100 punktów x 70% 

Okres Gwarancji 20% 



 

 

Czas gwarancji liczony od dnia zakupu 
maszyny (w pełnych miesiącach) 

okres gwarancji badanej oferty/najdłuższy 
okres gwarancji x100 x 20%  

Zgodność dodatkowych parametrów  
Oferowana przez dostawcę drukarka 
charakteryzuje się dodatkowymi parametrami 
wskazanymi w specyfikacji zamówienia 

10% 
Za każdy parametr zgodny z dodatkowymi 
parametrami wskazanymi w specyfikacji 
Dostawca otrzyma 2 pkt.  

 
6.3 Opis oceny ofert  
Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą ilość punktów zgodnie z kryteriami 
wyboru i której Oferent spełnia wszystkie kryteria dopuszczające (pkt. 3-5).   

 

7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty  
Otwarcie i ocena ofert dokonana zostanie w dniu 07.10.2016r.  
Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona  na stronie internetowej Zamawiającego 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania 
przyczyny. 
 
W trakcie trwania konkursu ofert nie będą udzielane żadne informacje, które mogłyby mieć wpływ na 
treść składanych ofert 

 

 
8. Zawarcie umowy   

8.1 Zamawiający podpisze umowę po ogłoszeniu wyników postępowania. Umowa będzie zawierała 
wszystkie postanowienia wynikające ze złożonej oferty, ogłoszenia o zamówieniu oraz wynikające 
z odpowiedzi udzielonych Oferentom w ramach prowadzonego postępowania. 

8.2 Zmiana umowy w stosunku do treści złożonej przez Oferenta oferty po jej zawarciu jest 
dopuszczalna, pod warunkiem, że: 

• zmiany będą korzystne dla Zamawiającego; 

• zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; 

• pojawiły się nowe rozwiązania techniczne lub organizacyjne, z których Zamawiający zamierza 
skorzystać. 

8.3 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy. Warunki ww. 
zmian:  

• zmiana terminu realizacji zamówienia ze względu na niemożliwą do przewidzenia w 
momencie zawarcia umowy okoliczność prawną, ekonomiczną, za którą żadna ze stron nie 
ponosi odpowiedzialności; 

• zmiany świadczenia na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu zamówienia. 
  

9. Dodatkowe informacje  
Dodatkowych informacji udziela  Wojciech Węckowski  pod numerem telefonu +48 502 389 781  
  

10. Załączniki 
Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego  
Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych 


