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INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM 
Zamawiającym jest: Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca S.A. 

         ul.  Nad Drwiną 10 
                                     30 - 741 Kraków   
                                     KRS: 0000009895  
                                     NIP: 6792646464 
                                     REGON: 357216404 
 

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z informacjami określonymi w niniejszym Zapytaniu 

ofertowym oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu spójności na 

lata 2014-2020. Zamawiającego nie obowiązuje ustawa Zamówień Publicznych. 

 
NAZWA PROJEKTU 
„Innowacyjna technologia zabezpieczania druków zwartych przed fałszowaniem”. 
 
TYTUŁ ZAMÓWIENIA  
 
Zapytanie ofertowe nr 003/2016 na dostawę wraz z montażem nowej maszyny do produkcji okładek 
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
28/11/2016 
 
MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT  

 
Wersja papierowa powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie opisanej w sposób 
wskazujący na zawartość (np. „Oferta na dostawę wraz z montażem nowej maszyny do 
produkcji okładek) w siedzibie Zamawiającego pod adresem:  
Drukarnia Wydawnicza 
im. W. L. Anczyca S.A. 
ul. Nad Drwiną 10 
30 - 741 Kraków  
 
Oferta może zostać dostarczona: 
1. osobiście 
2. za pośrednictwem Poczty Polskiej 
3. za pośrednictwem firmy kurierskiej 
 
Oferty będą przyjmowane do godziny 15:00 dnia 28/11/2016 roku (decyduje godzina i data 
wpływu oferty do siedziby zamawiającego)  
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Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 
 
OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
 
Piotr Janicki 
 
 
SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej maszyny do produkcji okładek książkowych – 
zwanej dalej Przedmiotem Dostawy.  
Przedmiot zamówienia po stronie Wykonawcy obejmuje dostarczenie Przedmiotu Dostawy 
do miejsca realizacji zamówienia oraz przeprowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do 
uruchomienia Przedmiotu Dostawy w miejscu wykonania zamówienia (tj. w szczególności 
instalację oraz wszelkie inne prace związane z uruchomieniem Przedmiotu Dostawy 
zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego). 
 
KATEGORIA OGŁOSZENIA 
 
Dostawy 
 
PODKATEGORIA OGŁOSZENIA 
 
Dostawy inne 
 
MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 

Województwo Małopolskie 

Powiat Kraków 

Miejscowość Kraków 

Ulica Nad Drwiną 10 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
CEL ZAMÓWIENIA 
 
Celem zamówienia jest dostawa i uruchomienie w pełnym zakresie maszyny do produkcji 
okładek książkowych z zaokrąglonymi narożnikami, okładek kombinowanych (tzw. półpłótno) 
oraz okładek zintegrowanych. 
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej maszyny do produkcji okładek książkowych.
  
Zamawiający określa minimalne wymagania techniczne dla Przedmiotu Zamówienia: 

• maksymalna długość maszyny do 5000 [mm] 
• funkcja wykonywania okładek z zaokrąglonymi narożnikami 
• funkcja wykonywania okładek kombinowanych tzw. półpłótno 
• funkcja wykonywania okładek tzw. zintegrowanych 
• urządzenie do obróbki grzbietówki z roli  
• urządzenie do pomiaru i kontroli lepkości kleju 
• format minimalny rozłożonej okładki (szer. x wys.) - nie większy niż 230x160 [mm]  
• format maksymalny rozłożonej okładki (szer. x wys.) - nie mniejszy niż 640x360 [mm] 
• maksymalna szerokość grzbietu - nie mniejsza niż 70 [mm] 
• minimalna szerokość grzbietu – nie większa niż 10 [mm[ 
• minimalny zakres grubość tektury możliwej do użycia na okładzinówki od 1 do 4 [mm] 
• wydajność nie niższa niż 35 t/min 
• czas reakcji serwisu – do 24 godzin od zgłoszenia usterki 
• siedziba autoryzowanego serwisu w Polsce 
• termin dostawy maszyny – do końca grudnia 2016 
• gwarancja – nie mniej niż 18 miesięcy 

 
KOD CPV  
 
42991000-9 
 
NAZWA KODU CPV 
 
Maszyny i części introligatorskie, druków i książek 
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HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA  
 
Zamówienie musi zostać zrealizowane do końca grudnia 2016 roku. 
 
 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
UPRAWNIENIA DO WYKONANIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI LUB CZYNNOŚCI 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci którzy posiadają uprawnienia do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania. 
 
POTENCJAŁ TECHNICZNY 
 
Oferent musi dysponować pełnym wyposażeniem technicznym do przeprowadzenia 
transportu do miejsca realizacji zamówienia oraz umożliwiającym wykonanie prawidłowego 
montażu Przedmiotu Zamówienia w miejscu realizacji zamówienia. 
 
 
DODATKOWE WARUNKI 
 
ZAMAWIAJĄCY ODRZUCA OFERTY, KTÓRE: 

a. są niekompletne- nie zawierają wszystkich wymaganych od oferenta dokumentów 
opisanych w punkcie „Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od 
Wykonawcy” niniejszego zapytania ofertowego , 

b. mają krótszy niż wymagany niniejszym zapytaniem ofertowym okres związania 
oferenta tą ofertą, 

c. złożone zostały po terminie składania ofert, 
d. zostały sporządzone inaczej niż w formie pisemnej – pismem maszynowym lub 

komputerowym zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania. 
 
Oferta odrzucona albo złożona przez oferenta uprzednio wykluczonego z postępowania nie 
podlega ocenie. 
 
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
1) Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej w języku polskim – pismem 

maszynowym lub komputerowym. 
2) Okres związania oferenta ofertą nie może być krótszy niż do dnia 31.12.2016r. 
3) Oferta musi zawierać minimum następujące informacje: 
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a) Dane oferenta 
b) Datę sporządzenia oferty 
c) Określenie terminu ważności oferty  
d) Określenie ceny netto i brutto 
e) Opis parametrów technicznych 
f) Określenie terminu realizacji zamówienia 
g) Określenie okresu na jaki udzielana jest gwarancja 

4) Oferta musi zostać podpisana przez osoby upoważnione ze strony potencjalnego 
dostawcy do reprezentowania przedsiębiorstwa (zgodnie z dokumentem rejestrowym) 

 
ZASTRZEŻENIA 

1. Oferty częściowe są wykluczone. 

2. Oferenci przygotowują i składają oferty na własny koszt i na własne ryzyko gospodarcze. 

3. Oferty ani załączniki do ofert nie podlegają zwrotowi oferentom. 

4. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy ani do 

rozpoczęcia negocjacji. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania w 

każdym czasie bez podania przyczyn, w tym bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej. 

6. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec zamawiającego w przypadku odrzucenia 

jego oferty lub w przypadku wykluczenia oferenta z postępowania. 

 
 
WARUNKI ZMIANY UMOWY 
 
1. Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia: max. do 31.12.2016 r. 
2. Maksymalny termin wykonania usługi (wskazany w podpunkcie 1) może ulec 

wydłużeniu, jednakże wymagać on będzie uprzednio sporządzenia aneksu do umowy z 
Wykonawcą. 

3. Zamawiający informuje, że warunkiem dokonania zmiany planowanego terminu 
realizacji przedmiotu zamówienia (wskazanego w podpunkcie 1) jest zmiana w 
harmonogramie realizacji projektu we wniosku o dofinansowanie. 

 
LISTA DOKUMENTÓW / OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY 
 

1. Minimalne wymagania techniczne dla przedmiotu dostawy (wzór stanowi załącznik nr 
1 do niniejszego zapytania) 

2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (wzór stanowi załącznik nr 
2 do niniejszego zapytania) 

3. Dokument rejestrowy (EDG/KRS) 
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OCENA OFERTY 
 
KRYTERIA OCENY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI 
 
Oceny ofert dokona komisja ds. wyboru dostawcy powołana przez Zarząd Firmy. 
Komisja zbierze się w terminie do 1 miesiąca od dnia upływu terminu składania ofert. 
 

Ocena ofert będzie dwuetapowa: 
Etap I – Ocena zgodności zapisów oferty z minimalnymi wymaganiami technicznymi dla przedmiotu 
dostawy 
Kryteria: 
1 – przedmiot oferty spełnia wszystkie (bez wyjątku) minimalne wymagania techniczne dla 
przedmiotu dostawy  
0 – przedmiot dostawy nie spełnia przynajmniej jednego z minimalnych wymagań technicznych dla 
przedmiotu dostawy  
 
Do Etapu II oceny przechodzą wyłącznie oferty, które w etapie I otrzymały ocenę 1 
 
 

Etap II – Wybór najkorzystniejszej oferty w oparciu o sumę uzyskanych punktów w poniższych 
kryteriach szczegółowych 
 
KRYTERIA OCENY OFERT 
 

1. Parametry techniczne – do 60 punktów   
Punkty w tym kryterium będą przyznawane za spełnienie sześciu kryteriów w stopniu 
lepszym niż określony w minimalnych wymaganiach technicznych (po 10 w każdym 
podkryterium): 

1. Minimalna szerokość rozłożonej okładki (mm) – do 10 punktów 

 210 [mm] i mniej  – 10 pkt. 

 Od 211 do 220 [mm] – 5 pkt. 

 Od 221 i więcej – 0 pkt. 
 

2. Minimalna wysokość okładki (mm) – do 10 punktów 

 145 [mm] i mniej – 10 pkt. 

 Od 146 do 150 [mm] – 5 pkt. 

 151 [mm] i więcej – 0 pkt 
3. Maksymalna szerokość rozłożonej okładki (mm) – do 10 punktów 

 660 [mm] i więcej  – 10 pkt. 

 Od 650 do 659 [mm] – 5 pkt. 

 Od 649 [mm] i mniej – 0 pkt 
4. Maksymalna wysokość okładki (mm) – do 10 punktów 

 380 [mm] i więcej  – 10 pkt. 

 Od 370 do 379 [mm] – 5 pkt. 

  Od 369 [mm] i mniej– 0 pkt. 
5. Maksymalna szerokość grzbietu (mm) – do 10 punktów 
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 86 [mm] i więcej  – 10 pkt. 

 Od 76 do 85 [mm] – 5 pkt. 

 Od 75 [mm] i mniej – 0 pkt. 
6. Minimalna szerokość grzbietu (mm) – do 10 punktów 

 6 [mm] i mniej  – 10 pkt. 

 Od 7 do 8 [mm] – 5 pkt. 

 Od 9 [mm]i więcej – 0 pkt. 
 
 
 

2. Cena – do 40 punktów 
Punkty w tym kryterium będą przyznawane wg zależności: 
C= (Cn/Co)*40 
Gdzie: 
Cn - cena netto najkorzystniejszej oferty 
Co- cena netto rozpatrywanej oferty 
 

 

Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą łączną liczbę punktów.  
 
W przypadku braku możliwości dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na uzyskanie 
przez dwóch oferentów tej samej liczby punktów, Zamawiający wybierze ofertę korzystniejszą z 
punktu widzenia ochrony środowiska. 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich oferentów  

I. za pośrednictwem wiadomości e-mail nadanymi pod adres danego oferenta wskazany w jego 

ofercie lub poczty 

II. poprzez umieszczenie informacji o wyniku postępowaniu na stronie internetowej 

Zamawiającego (www.anczyca.pl) 

III. za pośrednictwem portalu „Baza konkurencyjności” 

 

 

 
WYKLUCZENIA 
 
ZAMAWIAJĄCY WYKLUCZY Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKONAWCĘ, 
KTÓRY: 

I. jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 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  przygotowaniem i 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, 

http://www.anczyca.pl/
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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. 

II. w ciągu ostatnich 5 lat kalendarzowych wyrządził Zamawiającemu szkodę lub był/jest z 
Zamawiającym w sporze przed sądem lub innym organem orzekającym; 

III. znajduje się w likwidacji lub w upadłości lub z informacji posiadanych przez Zamawiającego 
wynika, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej uniemożliwiającej rzetelne 
wykonanie zamówienia; 

IV. złożył w związku z zapytaniem ofertowym dokumenty nieprawdziwe albo oświadczenia 
nierzetelne. 

 
 
 
 

 

 
 

 
 


