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Dostawa urządzenia arkuszującego - służącego do rozcinania wstęgi materiału samoprzylepnego w rolce na arkusze.

Ogłoszenie

Numer

2022-17438-103660

Id

103660

Powstaje w kontekście projektu

RPSL.03.02.00-24-07E9/20 - cyfrowo na wielką skalę

Tytuł

Dostawa urządzenia arkuszującego - służącego do rozcinania 
wstęgi materiału samoprzylepnego w rolce na arkusze.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian w treści umowy w sprawie
zamówienia na następujących warunkach:
a) wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych lub regulacji dotyczących zasad dofinansowania projektu
ze środków Unii Europejskiej wprowadzonych w życie po dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia; w
takim przypadku Zamawiający i Wykonawca mogą określić zmieniony sposób realizacji przedmiotu 
zamówienia i dostawy, celem dostosowania go do zmienionego stanu prawnego;
b) zaistnienia, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby
niniejszego warunku, rozumieć należy, jako zdarzenie zewnętrzne wobec łączącego Zamawiającego i
Wykonawcę stosunku prawnego:
- o charakterze od nich niezależnym,
- którego nie mogli przewidzieć przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia,
- którego nie można uniknąć, ani któremu nie mogli zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,
której nie można przypisać Zamawiającemu lub Wykonawcy.
Za siłę wyższą uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki,
strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, stan wyjątkowy.
W takim przypadku termin wykonania przedmiotu zamówienia może zostać przesunięty o czas trwania
siły wyższej oraz czas trwania jej następstw. W takim przypadku Zamawiający i Wykonawca mogą
również określić zmieniony sposób produkcji i dostawy przedmiotu zamówienia lub jego części celem 
dostosowania do skutków wystąpienia siły wyższej. Łączny okres wystąpienia przesłanek spełniających 
niniejszy warunek jak i okres o jaki może zostać przesunięty czas realizacji przedmiotu umowy nie może 
być dłuższy niż 180 dni.
c) zmiany nie są istotne w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
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Spójności na lata 2014-2020;
d) powstała możliwość zastosowania nowszych lub korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań
technologicznych lub technicznych, niż te opisane w niniejszym ogłoszeniu, przy zachowaniu niezmiennej 
ceny urządzenia. Jako korzystniejsze dla Zamawiającego należy traktować rozwiązania odpowiadające 
wymaganiom Zamawiającego w większym stopniu z punktu widzenia kosztów późniejszego utrzymania, 
funkcjonalności, jakości lub użyteczności.

2. Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian treści umowy w sprawie zamówienia
w przypadkach dozwolonych zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020. 

3. Zmiany umowy mogą nastąpić w przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.

4. Umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w poniższych przypadkach, a 
Zamówienie powierzone Wykonawcy, który zdobył drugą najwyższą ilość punktów. 
a) Niedostarczenie proformy lub faktury zaliczkowej lub faktury końcowej przez Wykonawcę w ciągu 5 dni 
kalendarzowych od podpisania umowy lub zakończenia danego etapu realizacji. Jeden dzień po danym 
etapie oraz jeden dzień przed złożeniem oświadczenia o zakończeniu umowy, Zamawiający ma obowiązek 
każdorazowo upomnieć Wykonawcę drogą mailową o braku dokumentu. Dalszy brak reakcji ze strony 
Wykonawcy, daje Zamawiającemu prawo rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

5. Postępowanie w poniższych przypadkach może zostać zakończone bez podpisania umowy, a 
Zamówienie powierzone Wykonawcy, który zdobył drugą najwyższą ilość punktów.
a) Niepodpisanie umowy tożsamej z warunkami niniejszego zapytania w ciągu 10 dni kalendarzowych od 
momentu opublikowania wyników postępowania i poinformowania wybranego Wykonawcy, pomimo co 
najmniej 3 upomnień drogą mailową, wysyłanych w 3 różne dni.
b) W przypadku oferowania urządzenia używanego, niedostarczenie przed podpisaniem umowy deklaracji 
pochodzenia urządzenia, pomimo co najmniej 3 upomnień drogą mailową, wysyłanych w 3 różne dni. 
W sytuacjach opisanych w punktach 5 a) i b) uznaje się, że zamówienie zostaje anulowane, a żadna ze stron 
nie może żądać od drugiej strony zapłaty kar lub zadość uczynienia. 

Wskazane w pkt.1, 2 i 3 Zapytania zmiany będą dokonywane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, za 
zgodą obu stron, w formie aneksu do umowy w sprawie zamówienia sporządzonego na piśmie pod rygorem 
nieważności.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-05-24
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1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2022-05-24

Data ostatniej zmiany

2022-05-24

Termin składania ofert

2022-06-01

Planowany termin podpisania umowy

2022-06

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Omnidium 
Szczygieł Zbigniew
Katowicka 182
41-500 Chorzów
NIP: 5482408468

Osoby do kontaktu

Zbigniew Szczygieł
tel.: 507656196
e-mail: drukarnia@cyfrowo.com.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Dostawa urządzenia arkuszującego

Budżet części 1

150000,00 PLN



Wygenerowano: 2022-05-24 09:08 Strona 4 / 13

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Dostawa urządzenia arkuszującego - służącego do rozcinania wstęgi materiału samoprzylepnego w rolce na arkusze.

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Dostawa

Podkategoria

Dostawy inne

Opis

Minimalne wyposażenie i parametry, jakim powinna odpowiadać oferta:
1. Urządzenie służyć ma do rozcinania rolek materiału samoprzylepnego (folii i papieru) na 
pojedyncze arkusze. Ze względu na niskie nakłady i dużą zmienność zleceń, urządzenie winno w 
sposób sprawny i możliwie zautomatyzowany pozwalać na szybie zmiany parametrów.
2. Urządzenie powinno mieć możliwość rozcinania materiału zadrukowanego, poprzez 
rozpoznawanie ilości przewiniętych etykiet, a także niezadrukowanego poprzez zliczanie 
przewiniętego materiału.
3. Szerokość obsługiwanego materiału (papieru/folii) - 333 mm lub większa.
4. Średnica osi odwijaka: 76 mm.
5. Noże do cięcia wzdłużnego z możliwością regulacji ich położenia - minimum 3 szt. 
6. Moduł do cięcia poprzecznego - powinien dawać możliwość cięcia na odcinki co najmniej z 
przedziału 5 - 46 cm.
7. Możliwość ustawiania cięcia poprzecznego z poziomu panelu lub komputera, bez konieczności 
zastosowania wykrojników.
8. Licznik wyciętych arkuszy.
9. Prędkość min. 20 m / min.
10. W cenie zawarty winien być koszt transportu, pomocy w rozładunku (Zamawiający organizuje 
wózek widłowy, ale wymagana jest obecność pracownika Dostawcy), ubezpieczenie na czas 
transportu, montażu, uruchomienia oraz szkolenia w siedzibie Zamawiającego. Szkolenie powinno 
objąć 4 pracowników Zamawiającego, być przeprowadzone w języku polskim lub angielskim i 
kompleksowo przygotowywać do prawidłowej, samodzielnej obsługi każdego podzespołu, a także 
konserwacji urządzenia. Wymagane jest wykonanie testowych, poprawnych wycięć. Do urządzenia 
dołączona powinna być instrukcja w języku polskim lub angielskim w wersji elektronicznej lub 
papierowej. Po zakończeniu szkolenia Wykonawca zobowiązuje się udzielać dalszego wsparcia w 
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języku polskim lub angielskim, w sposób zdalny, a w razie awarii, osobiście - bezpłatnie w okresie 
gwarancji i płatnie po tym okresie.
11. Gwarancja - co najmniej 6 miesięcy. 
12. Urządzenie może być nowe lub używane. Jeżeli urządzenie jest używane, nie będzie ono w 
momencie dostawy starsze niż 3 lata. 
13. Urządzenie nie było w okresie poprzednich 7 lat współfinansowane z pomocy UE lub w ramach 
dotacji z krajowych środków publicznych.
14. Maksymalny czas realizacji urządzenia od momentu podpisania umowy i wpłacenia pierwszej 
zaliczki do momentu podpisania bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego: 9 tygodni. 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne:
- których zastosowanie nie pogorszy właściwości, ani nie ograniczy zastosowania końcowego 
produktu wytworzonego na urządzeniu w stosunku do właściwości i zastosowania produktu 
wytworzonego z użyciem rozwiązania opisanego w Zapytaniu;  
- których cechy techniczne nie będą wykluczać lub ograniczać działania innych elementów urządzenia 
opisanych w Zapytaniu;
- których zastosowanie nie wpłynie negatywnie na funkcjonalność obsługi i nie wydłuży czasu 
realizacji poszczególnych prac;
- których zastosowania nie wpłynie na zwiększenie kosztów eksploatacji w stosunku do kosztów 
zastosowania rozwiązania opisanego w Zapytaniu. 
W przypadku przedstawienia rozwiązania równoważnego, Oferent winien określić zakres 
równoważności zaproponowanego rozwiązania. 

Okres gwarancji

6 miesięcy

Kody CPV

31720000-9 Urządzenia elektromechaniczne

Miejsca realizacji

cała Polska

Kraj

Polska

Harmonogram
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Etap 1

Początek realizacji

2022-06-13

Koniec realizacji

2022-07-31

Opis

Podpisanie umowy o dostawę i rozpoczęcie produkcji/dostawy. Przewidziana zaliczka 20% 
na podstawie faktury proforma wystawionej po podpisaniu umowy i przed rozpoczęciem 
produkcji/przygotowania do dostawy.

Czy występuje płatność częściowa

TAK

Etap 2

Początek realizacji

2022-08-01

Koniec realizacji

2022-08-03

Opis

Odbiór testów urządzenia w siedzibie Dostawcy. Przewidziana zaliczka 70% na podstawie faktury 
zaliczkowej wystawionej po dokonanym odbiorze i przed dostawą.

Czy występuje płatność częściowa

TAK

Etap 3

Początek realizacji

2022-08-04

Koniec realizacji

2022-08-09

Opis

Dostawa i montaż
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Czy występuje płatność częściowa

NIE

Etap 4

Początek realizacji

2022-08-10

Koniec realizacji

2022-08-14

Opis

Szkolenie w siedzibie Zamawiającego. Przewidziana płatność 10% na podstawie faktury końcowej 
wystawionej po zakończeniu instalacji i szkolenia, a także po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu 
zdawczo-odbiorczego.

Czy występuje płatność częściowa

TAK

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Potencjał techniczny

Opis

Oferent winien posiadać odpowiedni potencjał techniczny niezbędny do wykonania przedmiotu 
zamówienia i późniejszego serwisu w sposób gwarantujący nieprzerwaną sprawność urządzenia i 
stabilność produkcji. 
Weryfikacja spełnienia ww. warunku dokonywana będzie na podstawie złożonego przez
Oferenta/Dostawcę oświadczenia w Formularzu ofertowym.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
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1.Kompletna oferta powinna zawierać wszystkie wymienione poniżej dokumenty:
a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszego Zapytania.
b) Szczegółowa specyfikacja urządzenia.
c) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – wg wzoru stanowiącego załącznik 
nr 2 do niniejszego Zapytania.
d) Zaparafowane przez Oferenta (zgodnie z reprezentacją) niniejsze Zapytanie Ofertowe.
c) Pełnomocnictwo w przypadku, gdy formularz oferty został podpisany przez pełnomocnika.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

1. Oferty należy składać do końca dnia wskazanego w punkcie „Termin składania ofert”. W przypadku 
składania ofert drogą pocztową lub pocztą kurierską za termin złożenia przyjęty będzie dzień 
otrzymania oferty przez Zamawiającego.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania wyjaśnień do przesyłanych ofert, maksymalnie do 
4 dni roboczych po terminie zakończenia postępowania. Wyjaśnienia oferenci składać mogą jedynie 
w odpowiedzi na wniosek Zamawiającego. 
3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) wpłynie po upływie terminu składania ofert,
b) Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszym ogłoszeniu,
c) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
d) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
e) jest niezgodna z niniejszym ogłoszeniem,
f) zawiera omyłki polegające na niezgodności z niniejszym ogłoszeniem powodujące istotne 
rozbieżności z jego treścią,
g) została złożona przez Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki 
zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy oferent w wyniku zamierzonego 
działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów,
h) została złożona przez Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym 
stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał 
istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
co doprowadziło do wypowiedzenia, odstąpienia od umowy, wykonania zastępczego, realizacji 
uprawnień z tytułu rękojmi za wady lub spowodował inne szkody, których z własnej woli nie naprawił.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada zasadom określonym w 
Zapytaniu ofertowym oraz który uzyska najwyższą ilość punktów.
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5. Zamawiający nie jest zobowiązany do udzielenia zamówienia któremukolwiek z Oferentów ani do 
informowania o i przyczynach rezygnacji z którejkolwiek oferty.
6. Ofertę uznaje się za zaakceptowaną dopiero po podpisaniu umowy.
7. Zamawiający powiadomi tą samą drogą, jaką upublicznione zostało zapytanie, o wynikach 
procedury poprzez podanie nazwy Oferenta, który został wybrany.
8. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z przedmiotowej 
umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron.
9. Komunikacja w trakcie podpisywania umowy, produkcji, szkolenia jak i późniejszego serwisu 
powinna odbywać się w języku polskim lub angielskim za pośrednictwem danych teleadresowych 
podanych w ogłoszeniu.
10. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią 
wierzytelności z niniejszej umowy względem Zamawiającego.
11. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu urządzenia na etapie podpisywania protokołu 
zdawczo-odbiorczego, Dostawca ma obowiązek usunąć usterkę w ciągu 10 dni kalendarzowych od 
momentu jej stwierdzenia.
12. Strony mają prawo żądać zapłaty kar umownych w następujących sytuacjach i procentowej 
wysokości wynagrodzenia netto: 
a) w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 20%,
b) w razie przekroczenia terminu realizacji zadania lub nieterminowego usunięcia wady stwierdzonej 
na etapie podpisywania protokołu zdawczo-odbiorczego – 1% za każdy dzień opóźnienia, nie więcej 
jednak niż 30%.
c) w razie przekroczenia terminu płatności - 1% za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 30%.
13. Przekroczenie terminu realizacji zamówienia o 30 dni stanowi wystarczającą przesłankę do 
rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyny zależnej od Wykonawcy.
14. Kary podlegają sumowaniu.
15. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści, na zasadach ogólnych. 
16. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należnego 
wynagrodzenia.
17. Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa, zawierająca najistotniejsze zapisy tożsame z 
niniejszym zapytaniem.
18. Cenę oferty należy podać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
19. Łączna cena oferty musi obejmować cały zakres zamówienia, określony w ogłoszeniu.
20. W cenie oferty należy uwzględnić także inne koszty, o ile Wykonawca je przewiduje.
21. Cena będzie obowiązywać strony przez cały okres realizacji zamówienia.
22. Składanie ofert:
a) oferty należy złożyć w postaci 1 egzemplarza. 
b) formularz oferty i dokumenty, które sporządza Wykonawca, muszą być podpisane przez osobę(y) 
uprawnioną(e) do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych w imieniu Wykonawcy lub pełnomocnika 
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Wykonawcy. W ostatnim przypadku do oferty należy dodatkowo załączyć w formie oryginału lub 
kopii poświadczonej notarialnie stosowne pełnomocnictwo podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e) 
do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo w sposób 
jednoznaczny ma określać, do jakich czynności upoważniona jest osoba pełnomocnika.
c) Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej doręczenia do miejsca składania ofert. 
d) Miejsce składania ofert: 
- mailowo: drukarnia@cyfrowo.com.pl;
- pocztą tradycyjną: PHU Omnidium Szczygieł Zbigniew, ul. Katowicka 182, 41-500 Chorzów.
e) Okres związania ofertą: 30 dni.
23. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci/Dostawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
z postępowania na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Do udziału w postępowaniu dopuszczone są jedynie podmioty, które nie są powiązane z
Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
24. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać napraw w okresie gwarancyjnym jak i co najmniej 5 lat 
później, w ciągu maksymalnie 30 dni kalendarzowych od zgłoszenia.

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci/Dostawcy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę 
i doświadczenie w realizacji dostaw odpowiadających charakterem przedmiotowi zamówienia. Pod 
pojęciami wiedzy i doświadczenia rozumieć należy posiadanie personelu, który przeprowadził z 
powodzeniem, co najmniej 5 podobnych realizacji.
Weryfikacja spełnienia ww. warunku dokonywana będzie na podstawie złożonego przez
Oferenta/Dostawcę oświadczenia w Formularzu ofertowym.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena netto (waga: 75 %)
Punkty przyznawane będą wg wzoru:
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(Cena najniższa) / (Cena badanej oferty) x 100 pkt x waga

W przypadku, gdy oferent poda cenę w walucie obcej, zostanie ona przeliczona na polskie złote po średnim 
kursie NBP z dnia publikacji zapytania ofertowego.

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Termin realizacji (waga: 20 %)
Sposób obliczania na podstawie wskazanej długości realizacji w ofercie Dostawcy:
a) Termin równy lub krótszy niż 6 tygodni: 100 pkt x waga,
b) Termin dłuższy niż 6 tygodni i równy lub krótszy niż 8 tygodni: 50 pkt x waga,
c) Termin dłuższy niż 8 tygodni: 0 pkt x waga.

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Stan urządzenia (waga: 5 %)
Punkty przyznawane będą na podstawie otrzymanej oferty:
a) urządzenie nowe: 100 pkt x waga,
b) urządzenie używane: 0 pkt x waga.

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2022-05-24 - data opublikowania
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-> 2022-06-01 - termin składania ofert
2022-06 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

-> 2022-06-13 - Etap1 (początek): Dostawa / Dostawy inne / 
Minimalne wyposażenie i parametry, jakim powinna odpowiadać oferta:
1. Urządzenie służyć ma do rozc...

-> 2022-07-31 - Etap1 (koniec): Dostawa / Dostawy inne / 
Minimalne wyposażenie i parametry, jakim powinna odpowiadać oferta:
1. Urządzenie służyć ma do rozc...  / występuje płatność częściowa

-> 2022-08-01 - Etap2 (początek): Dostawa / Dostawy inne / 
Minimalne wyposażenie i parametry, jakim powinna odpowiadać oferta:
1. Urządzenie służyć ma do rozc...

-> 2022-08-03 - Etap2 (koniec): Dostawa / Dostawy inne / 
Minimalne wyposażenie i parametry, jakim powinna odpowiadać oferta:
1. Urządzenie służyć ma do rozc...  / występuje płatność częściowa
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-> 2022-08-04 - Etap3 (początek): Dostawa / Dostawy inne / 
Minimalne wyposażenie i parametry, jakim powinna odpowiadać oferta:
1. Urządzenie służyć ma do rozc...

-> 2022-08-09 - Etap3 (koniec): Dostawa / Dostawy inne / 
Minimalne wyposażenie i parametry, jakim powinna odpowiadać oferta:
1. Urządzenie służyć ma do rozc... 

-> 2022-08-10 - Etap4 (początek): Dostawa / Dostawy inne / 
Minimalne wyposażenie i parametry, jakim powinna odpowiadać oferta:
1. Urządzenie służyć ma do rozc...

-> 2022-08-14 - Etap4 (koniec): Dostawa / Dostawy inne / 
Minimalne wyposażenie i parametry, jakim powinna odpowiadać oferta:
1. Urządzenie służyć ma do rozc...  / występuje płatność częściowa


