
Warszawa 6.09.2013 r.
Argraf Sp. z o. o.
Ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa
tel./fax: 22 811 51 11
fax: 22 614 53 31
e-mail: biuro@argraf.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY

Argraf Sp. z o. o.
Ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest Nowa Offsetowa Maszyna Drukująca

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

NOWA OFFSETOWA MASZYNA DRUKUJĄCA
 
Parametry techniczne maszyny: 
- format minimalny 530x750 mm,
- minimalna prędkość druku 15000ark/h,
- minimalna grubość zadrukowywanego arkusza 0,8mm,
- podwójne cylindry dociskowe i przekazujące, 
- 5 kolorów drukujących, 
- 1 zespół lakierujący z wałkiem anilox z systemem automatycznego zasilania i 
mycia komory raklowej oraz z możliwością lakierowania z form lakierujących, 
- dodatkowy wałek anilox, 
- system suszenia z wysokim i przedłużonym wykładaniem, 
- automatyczne dozowanie buforu, 
- automatyczne dozowanie alkoholu IPA, 
- 24 miesięczna gwarancja z przyłączem do internetu dla zdalnej diagnozy i 
aktualizacji oprogramowania, 
- sterowanie funkcjami z pulpitu maszyny z dotykowego wyświetlacza, 
- spektofotometr zintegrowany z pulpitem maszyny drukującej służącym do 
przeprowadzania pomiarów barwometrycznych, 
- pomiar i automatyczna kontrola nafarbienia w oparciu o wartości LAB, 
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- interfejs CIP3, 
- półałtomatyczny system wymiany płyt, 
- urządzenie do automatycznego mycia obciągów gumowych i wałków farbowych, 
- system odelektryzowywania arkuszy na nakładaniu i wykładaniu, 
- odciąganie oparów z wykładania, 
- automatyczne ustawianie formatu.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości 
zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Planowany termin realizacji inwestycji: do 30-11-2013

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Złożona oferta powinna zawierać:
• nazwę i adres oferenta,
• data wystawienia oferty,
• kosztorys ofertowy w EUR,
• dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty zgodnie z kryteriami 

wyboru
• przewidywany czas realizacji
• termin ważności oferty (minimum 60 dni),

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być złożona:
• Osobiście w siedzibie firmy: Argraf Sp.  z o. o., Ul. Jagiellońska 80, 03-301 

Warszawa
• Pocztą, listem poleconym na adres firmy: Argraf Sp.  z o. o., Ul. Jagiellońska 

80, 03-301 Warszawa
• faxem na nr 22 811 51 11 lub 22 614 53 31

2. Termin dostarczania ofert upływa 13.09.2013 r.  o godzinie 14.00. Oferty 
złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
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VI. KRYTERIA OCENY OFERT

Kryteria oceny:

Kryteria wyboru Znaczenie
Cena netto oferty 80%

Gwarancja 10%
Czas dostawy maszyny 10%

Sposób oceny oferty w poszczególnych kryteriach:

a) Punkty w ramach kryterium ceny będą przyznawane wg następującej formuły:

C min
  A n = ----------------- x 100 x 80%

C r
C min – cena minimalna w zbiorze
C r – cena oferty rozpatrywanej
A n – ilość punktów przyznana ofercie

W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe 
od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo 
negocjacji z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.

b) Punkty w ramach kryterium nr 2. „Gwarancja” będą przyznawane wg 
następujących przedziałów:

• Gwarancja: 12 miesięcy i mniej – 3 pkt.
• Gwarancja: powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy włącznie – 5 pkt.
• Gwarancja: powyżej 24 miesięcy – 10 pkt.

c) Punkty w ramach kryterium nr 3. „Czas dostawy maszyny” będą przyznawane 
wg następujących przedziałów:

• Czas dostawy do 30.11.2013 r. – 10 pkt.
• Czas dostawy po 30.11.2013 r. - 0 pkt

VII.    DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych  informacji  udziela  Andrzej  Malejko  pod  numerem  telefonu 
22 811 51 11 oraz adresem email: andrzej.malejko@argraf.pl

.................................
     podpis i pieczęć firmy 
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