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Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, 

Poddziałanie 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur 

 

Tytuł realizowanego projektu: 

Wzrost rozwoju eksportu dzięki internacjonalizacji firmy Drukarnia OPEGIEK Sp. z o.o. 

 

Elbląg, 25.01.2017r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

na zakup automatycznej linii do produkcji etykiet (obróbki i konfekcji etykiet) 

 

1. Nazwa i adres zamawiającego 

DRUKARNIA OPEGIEK Sp. z o.o. 

ul. Warszawska 89-97 

82-300 Elbląg 

tel. 55 232 46 00 

fax 55 232 41 35 

www.opegiek.pl 

sekretariat@opegiek.pl 

NIP: 578 14 99 510 

REGON: 170056856 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż automatycznej linii do produkcji etykiet 

sztancowanych, składającej się z linii przygotowującej pasy i linii sztancującej o następujących 

minimalnych wymaganiach technicznych:  

 Min. wielkość użytku (wys. x szer.) 20 x 40 mm  

 Maks. wielkość użytku 166 x 210 mm  

 Min. wysokość stosu 35 mm  

 Maks. wysokość stosu 120 mm  

 Wysokość wykrojnika min./ maks. 50 mm / 100 mm  

 Maks. wydajność zależna od materiału formatu i wstępnego cięcia na pasy: 16 taktów/ min.  
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3. Kryteria i sposób oceny oferty 

a) Oferty zostaną ocenione przez zamawiającego na podstawie poniższych kryteriów. Zwycięzcą 

postępowania zostanie wykonawca, którego oferta uzyska największą liczbę punktów 

- Cena – 50%, do 50pkt 

- Wymogi techniczne i jakościowe – 15%, do 15pkt 

- Dostępność i terminowość serwisu – 5%, do 5pkt 

- Termin dostawy – 20%, do 20 pkt 

- Renoma dostawcy na rynku poligraficznym – 10%, do 10pkt 

b) Zasady przyznawania punktacji 

- punkty za kryterium cena zostaną obliczone wg wzoru (wynik działania zostanie zaokrąglony do 

dwóch miejsc po przecinku): 

 
  Cena netto oferty najtańszej 
                                                             x 50 =                       pkt 

   Cena netto oferty badanej  

 

 

- punkty za kryterium wymogi techniczne i jakościowe zostaną przyznane wg poniższych wymagań: 

 Dostawca spełnia kryterium: min. wielkość użytku (wys. x szer.) 20 x 40 mm – 5pkt 

Dostawca nie spełnia kryterium: min. wielkość użytku (wys. x szer.) 20 x 40 mm – 0 pkt 

 Dostawca spełnia kryterium: wydajność: minimum 16 taktów/ min. – 5pkt 

Dostawca nie spełnia kryterium: wydajność: minimum 16 taktów/ min. – 0 pkt 

 Dostawca spełnia kryterium: konfekcjonowanie: Północ – Południe i Wschód - Zachód – 5pkt 

Dostawca nie spełnia kryterium: konfekcjonowanie: Północ – Południe i Wschód - Zachód – 0 pkt 

 

- punkty za kryterium dostępność i terminowość serwisu będą przyznane w następujący sposób: 

 serwis dostępny w ciągu 24h od momentu zgłoszenia – 5 pkt 

 serwis dostępny powyżej 24h, ale do 48h od momentu zgłoszenia – 3 pkt 

 serwis dostępny powyżej 48h od momentu zgłoszenia – 0 pkt 

 

- punkty za kryterium termin dostawy jak poniżej: 

 dostawa i montaż linii do dnia 10.05.2017 – 20 pkt 
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 dostawa i montaż linii do dnia 10.06.2017 – 10 pkt 

 dostawa i montaż linii po dniu 10.06.2017 – 0 pkt 

 

- punkty za kryterium renoma dostawcy na rynku poligraficznym będą przyznane w następujący 
sposób: 

 dostawca obecny i znany na polskim rynku poligraficznym – 10 pkt 

 dostawca nieobecny i nieznany na polskim rynku poligraficznym – 0 pkt 

 
Maksymalna, możliwa do uzyskania liczba punktów to 100. Łączną liczbę punktów stanowi suma 
punktacji uzyskanej z powyższych pięciu kryteriów. Z wykonawcą, który uzyska największą liczbę 
punktów zostanie podpisana umowa, jednakże dopiero po otrzymaniu dotacji (patrz pkt 6 zapytania 
ofertowego). 
 
4. Termin i miejsce realizacji zamówienia 

Do dnia 10.06.2017r w siedzibie firmy pod adresem ul. Warszawska 89-97, 82-300 Elbląg 

 

5. Miejsce, sposób i termin składania ofert 

Oferty proszę składać w formie pisemnej: 

 drogą mailową na adres lech.kosinski@opegiek.pl lub sekretariat@opegiek.pl bądź 

 drogą pocztową do siedziby firmy na adres podany w punkcie pierwszym zapytania 

Termin składania ofert: 03.02.2017r 

Termin wyboru oferty: 17.02.2017r 

W ofercie należy podać cenę całkowitą oraz dane techniczne, a także okres obowiązywania oferty. 

6. Umowa na zakup i montaż linii zostanie podpisana po otrzymaniu dofinansowania ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 


