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ZAPYTANIE OFERTOWE na 

„Wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe związane z weryfikowaniem i 

przyjmowaniem zamówień oraz bieżącym monitorowaniem ich realizacji”  

 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w latach 2007-2013 Działanie 8.2 

„Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” Wniosek o dofinansowanie nr 

WND-POIG.08.02.00-14-097/14.  

 

I. Zamawiający: Print & Display (Polska) Sp. z o.o. ul. Bokserska 71, NIP: 5210530592, 

REGON 010329258, realizujący Projekt pn. „Wdrożenie systemu B2B automatyzującego 

procesy biznesowe związane z weryfikowaniem i przyjmowaniem zamówień oraz bieżącym 

monitorowaniem ich realizacji” dofinansowany w ramach  Działania 8.2 POIG 

 
II. Opis przedmiotu zamówienia:  

 
1) Zakup licencji specjalistycznego oprogramowania do walidacji i weryfikacji plików graficznych   

 Dostarczenie 1 licencji oprogramowania do automatyzacji procesu RIP – 

np. typu Onyx / Caldera. Firma wykorzystuje obecnie oprogramowanie ONYX 

ProductionHouse v10, które ma zostać zatąpione. 

 Engine systemu : umożliwiający zarządzanie plikami , sortowanie 

 Moduł zapewniający integracje  

 wkomponowanie i wykorzystanie go do automatycznej weryfikacji   

 Moduł web service lub data base  

 Przekazywanie danych do drukarek w celu druku barcodów 

 Program do prowadzenia wykańczalni  
 

III. Wymagania związane przedmiotem zamówienia: 
1. Wymagania funkcjonalne 

a) Możliwość przetwarzania plików graficznych PDF, TIF na język maszyn drukarskich HP Scitex 

TurboJet 8300, HP Scitex Turbojet 8350, HP FB7600 

b) Możliwość zdefiniowania minimum 7 drukarek wirtualnych w podziale na 3 stacje RIPujące 
c) Możliwość jednoczesnej pracy na 3 stacjach RIP-ujących (przygotowywanie, walidacja, RIP i 

wydruk plików) 
d) Możliwość jednoczesnego przetwarzania (proces  

 RIP) minimum 8 plików graficznych 
e) Oprogramowanie RIP wykorzystujące silnik Adobe PDF Print Engine (APPE) 
f) Możliwość generowania profili kolorystycznych dla maszyn drukarskich HP Scitex TurboJet 8300, 

HP Scitex Turbojet 8350, HP FB7600 
g) Możliwość integracji z systemem Enfocus SWITCH Workflow (HotFoldery) 
h) Możliwość kafelkowania plików graficznych 
 

2. Termin realizacji zamówienia:  

a) Rozpoczęcie realizacji zamówienia – od dnia wyboru oferty 

b) Zakończenie realizacji zamówienia: 3 tygodnie od dnia wyboru oferty  
3. Sposób realizacji: dostarczenie oprogramowania w formie elektronicznej lub fizycznej do 

31.08.2015  
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4. Sposób obliczenia ceny:  

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

5. Sposób i termin zapłaty: przelew w ciągu 7 dni od daty wyboru oferty 
6. Inne elementy związane z realizacją zamówienia:  

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

b) wykonawca związany jest ofertą 30 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 mailowej na adres lukasz@printdisplay.pl  

w terminie do dnia 06.08.2015 (godz 15:00) (dokumenty podpisane, parafowane na każdej stronie 
wraz z pieczątką). 

V. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności bez zastosowania 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

 
VI. Kryteria oceny ofert:  

1. Cena – waga 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. 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 zwycięzcę drogą jaką została przysłana oferta 
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