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Gliwice 16 listopada 2011

Zaproszenie do złożenia oferty

D&D sp. z o.o.  44-100 Gliwice ul. Moniuszki 6 ma przyjemność zaprosić Państwa
do złożenia oferty na dostawę i uruchomienie płaskiego plotera tnąco-bigującego z
automatycznym nakładaniem i odbieraniem arkuszy w  prowadzonym postępowaniu w
trybie konkursu ofert.

Specyfikacja istotnych warunków postępowania w załączeniu.

Z poważaniem

Prezes Spółki

Bogusław Duchowicz
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW POSTĘPOWANIA

1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

1.1. D&D Sp. o .o. 44-100 Gliwice ul. Moniuszki 6 NIP 631-10-03-966 Regon
272248427 zwana dalej Zamawiającym  zaprasza do składania ofert w
prowadzonym postępowaniu  w trybie konkursu ofert.

1.2. Przedmiotem postępowania jest zamówienie  dostawę i uruchomienie płaskiego
plotera tnąco-bigującego z automatycznym nakładaniem i odbieraniem arkuszy dla
D&D Spółka z o.o.

1.3. Wszelką korespondencję należy kierować na w/w adres Zamawiającego,
ewentualne pytania, dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod
numerem 322308424 wew. 99,  lub e-mail  prezes@dd.com.pl oraz
reklama@dd.com.pl.

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa i uruchomienie płaskiego plotera tnąco-bigującego z automatycznym
nakładaniem i odbieraniem arkuszy

Przeznaczenie urządzenia:

  wycinanie i bigowanie uprzednio zadrukowanych arkuszy do wykonania
opakowań stendów, materiałów promocyjno reklamowych

  nacinanie etykiet.

Ww. elementy mogą być uprzednio zadrukowane na następujących mediach:

  Tektura falista o grubości do 6 mm
  Spienione PVC do grubości 3 mm
  Lita tektura do grubości max. 2 mm
  HIPS, Lite PVC, polietylen, polipropylen do grubości max 2 mm

  Oczekiwane parametry urządzenia:

  Obszar roboczy min. 600 x 700 mm.
  Minimalny wymiar arkusza 300 x 400 mm.
  Urządzenie musi posiadać automatyczne podawanie i odbieranie

arkuszy.
  Urządzenie musi umożliwiać automatyczne kompensowanie wszelkich

zniekształceń (rozciągnięcia, skurczenia, skoszenia) arkuszy oraz
niedokładnego podania arkusza w celu zapewnienia dokładnego
pozycjonowania (max +/- 0,1 mm odchyłki) linii cięcia/bigowania
względem uprzednio nadrukowanej grafiki.

  Minimalna wydajność urządzenia przy automatycznym podawaniu
arkuszy musi wynosić minimum 60 wzorcowych arkuszy/godzinę
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(wzorcowy arkusz folia samoprzylepna 150 -250 g/m2 o wymiarze 330
x 488 mm na której należy naciąć 54 okręgi o średnicy 50 mm każdy).

  Urządzenie musi być wyposażone w osprzęt zapewniający
wykonywanie przecinania, bigowania oraz nacinania ww. materiałów a
także w osprzęt gwarantujący przecinanie tektury falistej o wilgotności
60% bez zadarć (nóż oscylacyjny)

2. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

2.1 Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało wykonane do 30.06.2012.

2.2 Miejscem wykonania Zamówienia jest siedziba Zamawiającego.

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB
DOKONYWANIA   OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

3.1 Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty do dnia 30 listopada 2011 r.
w formie pisemnej na adres siedziby Zamawiającego.

3.2 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w
niniejszym zapytaniu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi
w tym dokumencie.

3.3  Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty  związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku
nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z
przygotowaniem i złożeniem oferty.

3.4 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania,
komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny
być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę
(osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta (dalej „Osoby
Uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w
czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione.

3.5   Oferta musi zawierać:

  dokładne parametry techniczne urządzenia,
  cenę oferty - wszystkie ceny  powinny być podane w euro,
  specyfikację szczegółową kosztów eksploatacji urządzenia,
  dokumenty potwierdzające  dopuszczenie do użytkowania urządzenia na

rynku UE,
  warunki gwarancji,
  warunki serwisu pogwarancyjnego w tym możliwość wykupienia

przedłużonej gwarancji,
  harmonogram dostawy,
  wykaz kontrahentów (i osoby do kontaktu), u których zostały zainstalowane

takie lub podobne urządzenia,
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  oświadczenia, w którym Wykonawca potwierdza, że jest związany ofertą
przez okres 60 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert,

  oświadczenia, w którym Wykonawca potwierdza, że posiada siły i środki
niezbędne do wykonania Zamówienia.

3.6 Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.

4. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

4.1 Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, odrębnie dla każdego z
Zadań, zgodnie z poniższymi kryteriami:

  parametry techniczne
  koszty eksploatacji (koszt wymiany części zużywających się i ich trwałość)
  cena zakupu
  doświadczenie Wykonawcy
  warunki gwarancji
  warunki serwisu
     warunki serwisu pogwarancyjnego

Za każde z kryteriów można otrzymać max 10 punktów. Ważność kryteriów
będzie następująca:

  parametry techniczne 4
  koszty eksploatacji 3
  cena zakupu 4
  doświadczenie Wykonawcy 2
  warunki gwarancji 3
  warunki serwisu 3
  warunki serwisu pogwarancyjnego 3

O wyborze oferty zadecyduje suma  iloczynów punków za kryterium x ważność
kryterium.

5. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

5.1 O wynikach konkursu Zamawiający powiadomi Uczestników do dnia 15 stycznia
2012.

5.2 W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje
Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

5.3 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać
ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.


