
 
 

 
 

 

         Wysoka Głogowska, 27.04.2018r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1.4.2/2018/2 

 

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie strategii wzorniczej celem wzmocnienia 

konkurencyjności i zwiększenia rozpoznawalności marek firmy New Pattern Sp. z o.o. s.k.a.” 

w ramach  

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020,  

Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia 

Działania 1.4 Wzór na konkurencję 

II Etap, 

zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty: 

 

Nr umowy o dofinansowanie: POPW.01.04.00-18-0011/17 

 

Dane zamawiającego:        

New Pattern Sp. z o.o. S.K.A 

36-061 Wysoka Głogowska 16 

NIP: 8131005611,  

REGON: 690303996 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja nowych walców drukarskich. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

- stworzenie do 30 nowych walców drukarskich (maksymalnie 3 walce na jeden wzór) na podstawie 

wzorów dostarczonych przez zamawiającego, 

- grawerowanie cylindra w technice rotagrawiurowej, 



 
 

 
 

- szerokość cylindra 700mm, 

- druk ciągły, powtarzalny, 

- długość raportu w zakresie 750-1100mm 

 

- grawerowanie na podstawie plików dostarczonych przez Zamawiającego, 

- rysunek techniczny cylindra (walca) stanowi załącznik nr 3do niniejszego zapytania ofertowego 

 
MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH: Nie 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do ustalenia w umowie z Zamawiającym, lecz nie 

później niż 30.06.2018r. 

KOD CPV 

42991500-4 (Części maszyn drukarskich lub introligatorskich) 

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału                    

w postępowaniu: 

a) Posiadają uprawnienia wykonywania określonych w przedmiocie zamówienia walców 

drukarskich, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

c) Znajdują się  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

d) Złożą ofertę przed upływem terminu składania ofert, w sposób podany w ogłoszeniu. 

e) Przedstawią wycenę oferty. 

f) Zabezpieczą składaną ofertę wadium. 

Sprawdzenie spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu będzie się odbywać  na podstawie 

przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów według zasady spełnia/nie spełnia. Jeżeli 

Wykonawca nie spełnia jednego bądź więcej warunków udziału w postępowaniu to taki 

Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.   



 
 

 
 

 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Każda  oferta  musi  być  zabezpieczona  wadium  w wysokości: 17 000 zł. 

2. Wadium  może  być  wniesione  w  następujących  formach:  pieniądzu,  gwarancjach 

bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych. 

3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy  nr  27 1090 2750 

0000 0001 1584 8913 BANK ZACHODNI WBK SA  z  dopiskiem:  „Wadium   do   przetargu   na   

realizację nowych walców drukarskich dla firmy New Pattern”. 

4. Oryginał  wniesienia  wadium  (nie  dotyczy  wadium  w  formie  pieniężnej)  musi  zostać,  pod 

rygorem odrzucenia oferty, zdeponowany za potwierdzeniem w siedzibie Zamawiającego do 

terminu złożenia ofert, a  kserokopia  (dotyczy  również  formy  pieniężnej – polecenie  przelewu) 

musi zostać załączona do złożonej oferty. Wniesienie  wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli 

w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego (uznanie rachunku 

Zamawiającego). 

5. W  przypadku  wpłaty  wadium  na  rachunek  bankowy,  Wykonawca  winien  zamieścić                    

w  ofercie kopię polecenia przelewu. Wymagane jest, aby kwota wadium wpłynęła na rachunek 

bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.  

6. W  przypadku  wniesienia  wadium  w  formie  gwarancji  konieczne  jest,  aby  gwarancja  

obejmowała odpowiedzialność  za:  uchylenie  się  Wykonawcy  od  zawarcia  umowy,   lub 

zamieszczenie w ofercie nieprawdziwych oświadczeń lub informacji. Z treści gwarancji musi 

jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana  

przez  upoważnionego  (upełnomocnionego)  przedstawiciela  gwaranta.  Podpis  winien  być 

sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub 

czytelny (z  podaniem  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska). Z treści gwarancji winno wynikać 

bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie ważności 

gwarancji, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium oraz, że jest 

ona nieprzenoszalna. 

7. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub wniesie go w innej formie niż określona w ust. 2 

bądź wadium wniesione  w  innej  formie  niż  pieniężna  nie  będzie  spełniać  ww.  wymogów  

-zostanie  wykluczony  z postępowania.  



 
 

 
 

8. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcom niezwłocznie po:  

1) Wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert 

2) Wyborze najkorzystniejszej oferty  

3) Odrzuceniu  oferty  Wykonawcy  w  związku  z  niespełnieniem  przesłanek  materialnych             

i  formalnych określonych w Zapytaniu ofertowym. 

4) Zamknięcia postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty.  

9. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana będzie zwrócone po podpisaniu umowy. 

Wadium tego Wykonawcy zostanie zatrzymane w przypadku, gdy:  

1) Wykonawca odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.  

2) Wykonawca zawarł w ofercie nieprawdziwe oświadczenia lub informacje. 

 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW  

W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU 

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:  

•Dokument, na podstawie którego prowadzi działalność gospodarczą (aktualny wydruk z  

Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z CEIDG (dla przedsiębiorców, którzy nie mają 

obowiązku wpisu do KRS)) 

•Oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego potwierdzające, że 

Wykonawca : 

- wyraża chęć uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie objętego przepisami 

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, organizowanego przez 

Zamawiającego w terminach i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym  

-posiada uprawnienia wykonywania określonych w przedmiocie zamówienia urządzeń lub 

czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia,  

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

- zapoznał się ze szczegółowymi warunkami Zapytania Ofertowego,  

-jest związany ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w Zapytaniu Ofertowym, 

jednocześnie zobowiązuje się do podpisania umowy w razie wygrania przetargu.  



 
 

 
 

 

 

ZŁOŻONA OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ CO NAJMNIEJ: 

a)  nazwę i adres oferenta, 

b)  opis nawiązujący do cech wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym, 

c)  termin realizacji zamówienia oraz okres gwarancji, 

d)  wartość całkowitą przedmiotu zamówienia (netto oraz brutto), 

e) termin ważności oferty, podpis i pieczęć oferenta. 

 

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. dodatkowe funkcje 

dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji 

itd. 

Ofertę i jej załącznik podpisuje osoba (osoby) podana w wyciągu z rejestru lub upoważniona w 

umowie (statucie) do składania oświadczeń woli w imieniu firmy lub osoba, której udzielono 

pełnomocnictwa szczegółowego na zasadach określonych w kodeksie cywilnym (pełnomocnictwo 

stanowi załącznik do oferty). 

 

INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców którzy są powiązani 

kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe 

należy rozumieć wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2. posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji, 

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 



 
 

 
 

4. 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. 

 

KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  

Przy  wyborze  oferty  Zamawiający  będzie  się  kierował  kryterium  ceny oraz kryterium okresu 

gwarancji. 

a)  Cena netto za wykonanie zamówienia: 75%, 

b) Okres gwarancji: 25%. 

 

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty: 

 

a) Kryterium cena rozpatrywana  będzie  na  podstawie  ceny netto za  wykonanie  przedmiotu 

zamówienia,  podanej  przez  Wykonawcę  na  Formularzu  oferty.  Ilość  punktów  w  tym  

kryterium  zostanie  obliczona  na  podstawie poniższego wzoru: 

 

b) Punkty  w  ramach  kryterium  okres  gwarancji jakości  na  wykonane przedmioty 

zamówienia  licząc  od  daty odbioru końcowego będą  przyznawane  na  podstawie  

poniższego  schematu,  przy  czym  minimalna  wymagana  przez Zamawiającego  

gwarancja to okres 12 miesięcy. 

 

Liczba punktów Okres gwarancji 

25 powyżej 36 miesięcy 

15 25-36 miesięcy 



 
 

 
 

5 13-24 miesięcy 

0 12 miesięcy 

 

3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów. 

4.Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która odpowiada wszystkim wymaganiom 

przedstawionym  w Zapytaniu ofertowym oraz otrzyma największą liczbę punktów. 

5.Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Do 

porównania cen  ofert,  według  powyższego  wzoru  zostanie  przyjęta  podana  w  ofertach  cena  

netto  za  realizację przedmiotu Zamówienia. 

7. Zamawiający odrzuca oferty jeżeli:  

-oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu, 

-oferta jest niepełna lub nie spełnia wymagań niniejszego ogłoszenia. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT   31.05.2018r. 

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

Podpisaną ofertę należy dostarczyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście do siedziby 

firmy na adres: Wysoka Głogowska 16, 36-061 Wysoka Głogowska  

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan podpisanej oferty) na adres: 

biuro@newpattern.eu 

 

Ofertę, oświadczenia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną uważa się za złożone w 

terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. 

 

WARUNKI ZMIANY UMOWY 

Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o 

udzielenie zamówienia, za zgodą obu stron w formie aneksu do umowy. 



 
 

 
 

 

INNE INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  

1.Zamawiający  niezwłocznie  po  zakończeniu  badania  ofert  pod  względem  zgodności  z  

Zapytaniem ofertowym, powiadomi  na  stronie  internetowej  o  wyborze najkorzystniejszej  oferty,  

podając  nazwę Wykonawcy,  którego  oferta  została  wybrana  lub  o  zamknięciu postępowania 

bez  dokonania  wyboru jakiejkolwiek oferty. 

2. Zamawiający zawrze umowę, po rozstrzygnięciu postępowania o zamówienie z Wykonawcą, 

który przedłoży najkorzystniejszą ofertę  z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym 

postępowaniu.  

 

OSOBA DO KONTAKTU w sprawie ogłoszenia: Andrzej Tereszkiewicz tel. +48 601 296 398 

 

Wzór umowy zostanie udostępniony na wniosek oferenta drogą elektroniczną 

ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik nr 1 – Oświadczenia Wykonawcy 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań 

Załącznik nr 3 – Rysunek techniczny cylindra (walca) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1.4.2/2018/2            
                                 
                                                                                                                              …………………….. 

miejscowość, data 

 

 

 

........................................................... 

/ pieczęć firmowa oferenta / 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 
 

1. Wyrażam chęć uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie objętego 

przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, 

organizowanym przez Zamawiającego - New Pattern Sp. z o.o. S.K.A 

2. Oświadczam, że posiadam uprawnienia wykonywania określonych w przedmiocie 

zamówienia urządzeń i przyrządów, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień. 

3. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a 

także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

4. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia,  

5. Oświadczam, że zapoznałem się ze szczegółowymi warunkami zawartymi w Zapytaniu 

Ofertowym, 

6. Oświadczam,  że jestem związany ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w zapytaniu 

ofertowym, jednocześnie zobowiązuję się do podpisania umowy w razie wygrania przetargu.  

 

 

 

 

 

 

............................................................ 

podpis i pieczęć osoby upoważnionej 

 do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1.4.2/2018/2 
 

…………., dnia ………………… 
 
 

 

 
Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z zamawiającym  

 

 

 

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy: 

 

Nazwa: ………………………………………………………………. 

 

Adres siedziby: …………………………………………………….. 

 

 

Oświadczam/y, że 

 

nie jestem/śmy powiązany/ osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w 

szczególności poprzez: 

 

a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej; 

b) posiadanie co najmniej 5% udziałów lub akcji; 

c) pełnienie funkcji: członka organu zarządzającego lub nadzorczego, prokurenta, pełnomocnika; 

d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli; 

 

 

 

 

 

 

 

............................................................ 

podpis i pieczęć osoby upoważnionej 

 do reprezentowania Wykonawcy  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1.4.2/2018/2 
 
 
 

Rysunek techniczny cylindra (walca) 

 
 


