Cieszyn, 22.03.2019

Zapytanie ofertowe
W związku z realizacją projektu „Wdrożenie innowacyjnych usług z wykorzystaniem technologii druku
cyfrowego” planowanego do realizacji w ramach Działania 3.2. RPO WSL 2014-2020, prosimy
o przesłanie oferty na zakup nowej technologicznej linii do druku cyfrowego obejmującej 2 elementy:



Nowa maszyna arkuszowa drukująca cyfrowo,
Nowa maszyna arkuszowa do lakierowania całopowierzchniowo lub wybiórczo.
Warunki rozpatrywania ofert









Maszyny będą współpracować ze sobą w ramach jednej linii technologicznej, w związku z czym
muszą być kompatybilne, w szczególności konieczna jest obsługa arkuszy o takich samych
parametrach, zgodna obsługa druku i lakierowania danych zmiennych. Oferenci są proszeni o
przesłanie listy urządzeń kompatybilnych (oferent maszyny drukującej przesyła listę
kompatybilnych maszyn lakierujących a także oferent maszyny lakierującej przesyła listę
kompatybilnych maszyn drukujących),
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest dostarczenie listy referencyjnej złożonej z min.
5 instalacji danej maszyny w firmach produkujących opakowania kartonowe,
Oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie z dokumentami
rejestrowymi lub przez osoby upoważnione składania ofert przez osoby uprawnione (proszę
dostarczyć upoważnienie ważne w dniu składania oferty),
Dopuszcza się przesyłanie ofert częściowych,
Rozpatrywane będą oferty jedynie od podmiotów nie będących w trudnej sytuacji
ekonomicznej.

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowej technologicznej cyfrowej linii do druku
opakowań premium, obejmującej 2 elementy: maszyna arkuszowa drukująca cyfrowo (1 szt.), maszyna
arkuszowa do lakierowania całopowierzchniowo lub wybiórczo (1 szt.).
1. Kod CPV 42990000-2 – różne maszyny specjalnego zastosowania
Nowa maszyna arkuszowa drukująca cyfrowo: urządzenie, zgodnie z wytycznymi będzie miało
parametry jak opisano niżej, równoważne lub wyższe






druk na: kartonie litym, kartonie metalizowanym, podłożach syntetycznych,
offsetowa jakość druku,
druk danych zmiennych (VDP) – zmiany grafiki w locie,
pełna wariantowość – personalizacja – możliwość druku jednego opakowania lub serii
opakowań, w której każde opakowanie jest różne,
reprodukcja gamutu Pantone min. 95% (95% kolorów specjalnych do uzyskania z
podstawowego zestawu tonerów),








prędkość maksymalna min. 3000 arkuszy B2 na godzinę,
automatyczny system pasowania,
możliwość integracji z urządzeniem do lakierowania,
maksymalny format druku minimum 510x740 mm,
grubość podłoża: tektura lita/metalizowana - 0,25 mm - 0,6 mm, PVC, PP, PET - do 0,5
mm
automatyczny nakładak i wykładak,

2. Kod CPV 42990000-2 – różne maszyny specjalnego zastosowania
Nowa maszyna arkuszowa do lakierowania całopowierzchniowo lub wybiórczo. Urządzenie, zgodnie z
wytycznymi będzie miało parametry jak opisano niżej, równoważne lub wyższe:










maksymalny format lakierowania minimum 510x740 mm (możliwość lakierowania
formatu B2),
lakierowanie obszarów zadrukowanych metodą druku danych zmiennych (VDP) możliwość lakierowania jednego opakowania lub serii opakowań, gdzie każde
opakowanie jest inne – personalizacja zgodna z wydrukiem cyfrowym (lakierowanie
danych zmiennych – VDV),
integracja z cyfrową maszyną drukującą,
możliwość pokrywania powierzchni lakierami wodnymi oraz UV (lakiery matowe i
błyszczące) całopowierzchniowo lub wybiórczo w linii z maszyną cyfrową lub offline z
wykorzystaniem rakla komorowego lub inną metodą,
koronowanie arkusza przed lakierowaniem,
podciśnieniowy system prowadzenia arkuszy z registrami,
nakładak i wykładak automatyczny.

Opcjonalne, dodatkowo punktowane parametry premium:



Lakierowanie cyfrowe bez użycia form do lakierowania,
Możliwość wykonywania innych efektów wizualnych (np. wybiórcza aplikacja folii na
lakier, lakierowanie 3D, lakierowanie strukturalne o zmiennej grubości, napisy Braille,
elementy tyflograficzne, efekt metaliczny, wybiórczy efekt brokatowy, wybiórczy
efekt kryształowy, wybiórczy cast-and-cure).

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
Nr
1

Nazwa kryterium

Waga kryterium

Cena maszyny drukującej

60%

Koszt druku arkusza na maszynie drukującej

10%

Okres gwarancji maszyny drukującej

20%

Czas reakcji serwisowej – maszyna drukująca

10%

2
3
4

5
6
7

Cena maszyny lakierującej

34%

Opcjonalne parametry premium dla maszyny lakierującej

36%

Okres gwarancji maszyny lakierującej

20%

Czas reakcji serwisowej – maszyna lakierująca

10%

8

b) Zasady przyznawania punktacji wg kryterium:
Maszyna drukująca
1. punkty za kryterium cena maszyny drukującej zostaną obliczone według wzoru (wynik
działania zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, maksymalna liczba punktów do
zdobycia to 60 pkt)
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑛𝑎𝑗𝑡𝑎ń𝑠𝑧𝑒𝑗
𝑥 60 = 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑧𝑑𝑜𝑏𝑦𝑡𝑦𝑐ℎ 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗
2. punkty za kryterium koszt druku arkusza na maszynie drukującej zostaną obliczone
według wzoru (wynik działania zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, maksymalna
liczba punktów do zdobycia to 10 pkt)
𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑦 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑜𝑤𝑎𝑛𝑦 𝑘𝑜𝑠𝑧𝑡 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜
𝑥 10 = 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑧𝑑𝑜𝑏𝑦𝑡𝑦𝑐ℎ 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤
𝑘𝑜𝑠𝑧𝑡 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗
Koszt druku jednego arkusza dla pracy drukowanej cyfrowo w nakładzie 1000 arkuszy
B2, przy założeniu druku 4 farbami CMYK z 80% pokryciem arkusza B2 (500 x 700 mm).
Składowymi kosztu są: koszt farb, koszt substancji pomocniczych, narzut związany z
kontraktem serwisowym maszyny, przy założeniu druku 10 mln arkuszy rocznie.
3. punkty za kryterium okres gwarancji maszyny drukującej będą przyznawane według
wzoru, (wynik działania zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, maksymalna liczba
punktów do zdobycia to 20 pkt)
𝑑ł𝑢𝑔𝑜ść 𝑔𝑤𝑎𝑟𝑎𝑛𝑐𝑗𝑖 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦
𝑥 20 = 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑧𝑑𝑜𝑏𝑦𝑡𝑦𝑐ℎ 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤
𝑛𝑎𝑗𝑑ł𝑢ż𝑠𝑧𝑎 𝑔𝑤𝑎𝑟𝑎𝑛𝑐𝑗𝑎
4. punkty za kryterium czas reakcji serwisowej (diagnostyka online lub osobiście w
siedzibie Zamawiającego, wraz z podaniem przyczyny wystąpienia usterki oraz
podaniem terminu jej usunięcia) – maszyna drukująca będą przyznawane w
następujący sposób (maksymalna liczba punktów do zdobycia to 10 pkt):
- reakcja serwisowa w przypadku zatrzymania produkcji do 4 godzin (10 pkt),
- reakcja serwisowa w przypadku zatrzymania produkcji do 8 godzin (5 pkt),
- reakcja serwisowa w przypadku zatrzymania produkcji w czasie przekraczającym 8
godzin (0 pkt).

Maksymalna, możliwa do uzyskania liczba punktów to: 100 pkt. Oferta z najwyższą ilością
punktów zostanie ofertą wybraną, a z wykonawcą zostanie podpisana umowa.

Maszyna lakierująca
1. punkty za kryterium cena maszyny lakierującej zostaną obliczone według wzoru (wynik
działania zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, maksymalna liczba punktów do
zdobycia to 34 pkt)
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑛𝑎𝑗𝑡𝑎ń𝑠𝑧𝑒𝑗
𝑥 34 = 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑧𝑑𝑜𝑏𝑦𝑡𝑦𝑐ℎ 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗
2. Punkty za kryterium opcjonalne parametry premium dla maszyny lakierującej zostaną
przyznane według poniższej listy (maksymalnie łącznie 36 pkt):



Lakierowanie cyfrowe bez użycia form do lakierowania (0 lub 12 pkt.),
Możliwość wykonywania innych efektów wizualnych poza nakładaniem lakieru
wodnego i UV wybiórczo lub całopowierzchniowo (np. lakier 3D):
- 1-2 dodatkowe efekty wizualne (6 pkt),
- 3-5 dodatkowych efektów wizualne (12 pkt),
- 6 lub więcej dodatkowych efektów wizualnych (24 pkt),

3. punkty za kryterium okres gwarancji maszyny lakierującej będą przyznawane według
wzoru, (wynik działania zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, maksymalna liczba
punktów do zdobycia to 20 pkt)
𝑑ł𝑢𝑔𝑜ść 𝑔𝑤𝑎𝑟𝑎𝑛𝑐𝑗𝑖 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦
𝑥 20 = 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑧𝑑𝑜𝑏𝑦𝑡𝑦𝑐ℎ 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤
𝑛𝑎𝑗𝑑ł𝑢ż𝑠𝑧𝑎 𝑔𝑤𝑎𝑟𝑎𝑛𝑐𝑗𝑎

4. punkty za kryterium czas reakcji serwisowej (diagnostyka online lub osobiście w
siedzibie Zamawiającego, wraz z podaniem przyczyny wystąpienia usterki oraz
podaniem terminu jej usunięcia) – maszyna lakierująca będą przyznawane w
następujący sposób(maksymalna liczba punktów do zdobycia to 10 pkt):
- reakcja serwisowa w przypadku zatrzymania produkcji do 4 godzin (10 pkt),
- reakcja serwisowa w przypadku zatrzymania produkcji do 8 godzin (5 pkt),
- reakcja serwisowa w przypadku zatrzymania produkcji w czasie przekraczającym 8
godzin (0 pkt).

Maksymalna, możliwa do uzyskania liczba punktów to 100. Oferta z najwyższą ilością punktów
zostanie ofertą wybraną, a z wykonawcą zostanie podpisana umowa.
Warunki dodatkowe (dotyczące obu maszyn):



Koszt dostawy, montażu i szkolenia muszą zostać zawarte w cenie maszyny,
Oferta oraz ewentualne materiały mają zostać dostarczone w języku polskim.

Termin składania ofert: 23.04.2019., osobiście w siedzibie firmy Cieszyńskie Zakłady Kartoniarskie S.A.,
ul. Frysztacka 23, 43-400 Cieszyn lub mailowo na adres: piotr.kulikowski@czksa.com.pl.
Termin wykonania zamówienia (zakończenie montażu i szkolenia podstawowego): 30.09.2020 r.
Miejsce dostawy i montażu: Cieszyńskie Zakłady Kartoniarskie S.A., ul. Frysztacka 23, 43-400 Cieszyn.
Wykluczenia: Zamówienie nie będzie udzielone podmiotom powiązanym z Beneficjentem osobowo
lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z 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% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub
nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Określenie zmian warunków umowy / zlecenia zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego:
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Umowa może być rozwiązana przez stronę w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy druga
strona pomimo pisemnego wezwania rażąco i uporczywie narusza warunki Umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w trybie
natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Wykonawcę istotnych postanowień umowy.
Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony
wszelkich zobowiązań z niej wynikających do dnia jej rozwiązania.
Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w trakcie jej trwania, w następujących
przypadkach:
3.1 obniżenia ceny przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę – w takim przypadku wysokość
wynagrodzenia Wykonawcy, zostanie obniżona do poziomu nowych cen oferowanych
przez Wykonawcę;
3.2 zmiany stawki podatku od towarów i usług – w takim wypadku wysokość wynagrodzenia
Wykonawcy, zostanie obliczona z uwzględnieniem nowej stawki VAT.
Każda zmiana i uzupełnienie Umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
Poza innymi przypadkami określonymi w treści Umowy, zmiany Umowy będą mogły być
wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający
i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania Umowy. Wskazane powyżej okoliczności
nie mogą być wywołane zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę, ani przez nich
zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż Umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej
treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednemu z nich lub niemożność
osiągnięcia celu Umowy. Okoliczności powyższe odnosić się mogą w szczególności do
wystąpienia nagłych zmian stanu prawnego, gwałtownej dekoniunktury, kryzysów
finansowych w skali ponadpaństwowej, działań wojennych, ograniczenia w obrocie
międzynarodowym ze względu na sankcje i embargo, konieczności uwzględnienia wpływu
ewentualnych prac dodatkowych i zamiennych na realizację przedmiotu umowy.
Niezależnie od powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych Umowy
oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych,

a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności
przyspieszających realizację. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany
weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane
wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem
wzajemnych interesów, zasadą równości oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim
zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu
widzenia realizacji przedmiotu umowy.
7. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań wynikających z umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej, którą należy rozumieć, jako zdarzenie nagłe,
nieprzewidywalne i niezależne od woli stron, uniemożliwiające wykonanie umowy na stałe lub
na pewien czas. Zdarzenie, któremu nie można było zapobiec, ani przeciwdziałać przy
zachowaniu należytej staranności.
8. Strona, która zamierza żądać zwolnienia od odpowiedzialności z powodu siły wyższej
zobowiązana jest powiadomić drugą stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu
i ustaniu.
9. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez stronę powołującą się na nią.
10. W razie zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
11. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów
powstałych pomiędzy nimi, a wynikających z umowy lub pozostających w pośrednim bądź
bezpośrednim związku z umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.
12. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej umowy,
których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji, będą rozstrzygane przez Sąd miejscowo
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
13. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące odnoszące się do przedmiotu umowy.

