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Zapytanie Ofertowe na Maszynę Drukująca  - Cyfrową typu R2R  

w ramach projektu „Wdrożenie innowacyjnych technologii druku wielkoformatowego w firmie 

Print & Display (Polska) Sp. z o.o” z  numerem wniosku MJWPU.420-466/10..”  

 

I. Zamawiający: Print & Display (Polska) Sp. z o.o. ul. Bokserska 71, NIP 521 053 05 92, 

REGON 010 32 92 58, realizującą projekt „Wdrożenie innowacyjnych technologii druku 

wielkoformatowego w firmie Print & Display (Polska) Sp. z o.o”,  

II. Opis przedmiotu zamówienia:  

II.1 Przedmiotem zamówienia jest: 

 Zakup Maszyny Drukującej  - Cyfrowej typu Role to Role o następujących wymaganiach 

technicznych : 

 Maszyna nie używana 

 Min szerokość maszyny to 2550 mm ; max  3200 mm (włącznie) 

 Maszyna drukująca w technologii UV lub Latex  

 ( maszyny drukujące w technologii „solvent” lub „eco solvent” nie będą rozpatrywane)  

 Maszyna typu R2R ( druk z roli na rolę )  

 

III. Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia: 

1. Termin realizacji zamówienia:  

a) Rozpoczęcie realizacji usługi– od dnia podpisania umowy  

b) Zakończenie realizacji usługi: do dnia 20.02.2014  - instalacja maszyny w siedzibie 

zamawiającego.  

2. Sposób realizacji: w miejscu prowadzenia działalności  

3. Miejsce realizacji: w miejscu prowadzenia działalności 

4. Sposób obliczenia ceny:  

Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia, niezbędne do zrealizowania zamówienia 

to jest : 

 Koszt Maszyny Drukującej – Cyfrowej wielkoformatowej  

 Koszt wymiany głowic drukujących  

 Szacowany koszt utrzymania maszyny w ruch  

 Szacowany koszt niezbędnych materiałów eksploatacyjnych w okresie pierwszego roku  

 Koszt litra tuszu  

 Warunki kredytowe dla sprzedaży tuszu 

 Zużycie tuszu w przeliczeniu na m2 
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5. Sposób i termin zapłaty:  

 wykonawca poda warunki i sposób zapłaty za zrealizowaną usługę  

6. Inne elementy związane z realizacją zamówienia:  

a) Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w PLN.  

b) wykonawca związany jest ofertą 60 dni od daty terminu składnia ofert lub po podpisaniu 

umowy. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert  

IV. Termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub mailowej w terminie do dnia 

22.01.2014 do godz 12:00 w siedzibie Zamawiającego, Andrzej Kłopotowski adres: ul. Bokserka 

71  Warszawa 03-690; (Andrzej@printdisplay.pl). Oferty dostarczone po wskazanym przez nas 

terminie nie będą rozpatrywane. 

V. Tryb postępowania: zapytanie cenowe zgodnie z zasadą konkurencyjności bez zastosowania 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

VI. Postępowanie znak: Wszystkie oferty zostaną rozpatrzone w terminie do 14 dni od dnia 

następnego po zamknięciu przetargu. 

VII. Kryteria oceny ofert i ich waga: 

 Koszt   maszyny 100% 

 

VII Pozostałe informacje 

1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności bez zastosowania przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

2. W związku z sytuacją określoną w pkt. VI ppkt.1 wykonawcy nie przysługują żadne środki 

odwoławcze przewidziane w wyżej cytowanej ustawie.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie 

bez podania przyczyny. 

4. Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożą oferty o wynikach 

postępowania oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty poczta lub drogą mailową. 


