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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:275106-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Strzyżów: Urządzenia drukujące i graficzne
2016/S 152-275106
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
„TRITON” Usługi Reklamowe Marcin Bosek
8191279861
Dobrzechów 446 B
Strzyżów
38-100
Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Bosek
E-mail: marcin.bosek@tritongroup.pl
Kod NUTS: PL325
Adresy internetowe:
Główny adres: www.triton-reklama.pl
Adres profilu nabywcy: http://triton-reklama.pl/projekt-unijny/
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://triton-reklama.pl/projekt-unijny/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka prawa handlowego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: usługi reklamowe

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wysoko-nakładowa drukarka UV z płaskim stołem (2 szt.).
Numer referencyjny: 1/07/2016

II.1.2)

Główny kod CPV
42962000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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1. Dostawa wysoko-nakładowej drukarki UV z płaskim stołem (1 szt.) – charakter bezwarunkowy
2. Dostawa wysoko-nakładowej drukarki UV z płaskim stołem (1 szt.) – charakter warunkowy. Dostawa drugiej
sztuki przedmiotu zamówienia zależna jest od uzyskania dofinansowania przez Zamawiającego, ze środków
działania 1.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na
realizację projektu, pn.: „Wdrożenie na rynek europejski innowacji produktowej w postaci medali o wysokiej
rozdzielczości teksturowania przestrzennego nadruku 2,5 D oraz 3D, w oparciu o przeprowadzone prace B+R”,
nr: RPPK.01.04.01-18-0510/15.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 600 000.00 EUR

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL325
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska, województwo podkarpackie, powiat strzyżowski, gmina Strzyżów, miejscowość Dobrzechów 446 B.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Dostawa wysoko-nakładowej drukarki UV z płaskim stołem (1 szt.) – charakter bezwarunkowy
2. Dostawa wysoko-nakładowej drukarki UV z płaskim stołem (1 szt.) – charakter warunkowy. Dostawa drugiej
sztuki przedmiotu zamówienia zależna jest od uzyskania dofinansowania przez Zamawiającego, ze środków
działania 1.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na
realizację projektu, pn.: „Wdrożenie na rynek europejski innowacji produktowej w postaci medali o wysokiej
rozdzielczości teksturowania przestrzennego nadruku 2,5 D oraz 3D, w oparciu o przeprowadzone prace B+R”,
nr: RPPK.01.04.01-18-0510/15.
Rodzaj parametru
Specyfikacja techniczna/Parametry techniczne wymagane dla przedmiotu dostawy:
— Technologia druku InkJET UV lub równoważna
— Prędkość druku – min. 180 m²/h w trybie szykościowym
— Konfiguracja kolorystyczna cyan x2, magenta x2, yellow x2, black x2, white x4, varnish x2
— Możliwość rozbudowy maszyny:
a. do min. 9 kanałów farbowych
b. o dodatkowe głowice drukujące
— Możliwość rozbudowy maszyny o moduł druku z roli na rolę (minimalna szerokość roli 2400 mm.)
— Konstrukcyjne dostosowanie maszyny do ciągłej pracy zmianowej i 24-godzinnej zdolności produkcyjnej
— Zdolność obsługi podłoży sztywnych o grubości do 50 mm
— Maszyna z płaskim stołem
— Obszar roboczy min. 2500 x 2030 mm
— Udźwig stołu od 80 kg/m²
— Stół roboczy podzielony maksymalnie na dwie niezależne strefy podsypu z opcją płynnej regulacji zakresu
podciśnienia wzdłuż dłuższego boku maszyny
— Możliwość wygenerowania poduszki powietrznej na stole roboczym
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— Możliwość pozycjonowania wielu formatek drukowych jednocześnie oraz mechanicznego ustalania
wielokrotnego punktu „0” na maszynie.
— Możliwość regulacji siły podsypu z pulpitu operatora
— Możliwość optymalizacji działania podsysu poprzez zmniejszenie mocy pomp po osiągnięciu zadanego
podciśnienia
— Kurtyny świetlne, które nie zatrzymają posuwu karetki w momencie wejścia w obszar ich pracy, a jedynie
zwalniają jej prędkość do bezpiecznego minimum.
— Kamera CCD do kontroli stanu głowic drukujących
— Zabezpieczenie chroniące przed włożeniem niewłaściwego lub przeterminowanego tuszu w zbiornikach
zasilających.
— Kątowe ustawienie lamp UV względem głowic drukujących zabezpieczające je przed zasychaniem i
uszkodzeniami wynikającymi z padania na nie promieniowania UV.
— Lampy UV z możliwością regulacji natężenia ich mocy
— Funkcja oprogramowania umożliwiająca uzyskanie efektu wybiórczego lakierowania trójwymiarowego
(wypukłego), bazującego na warstwie o 100 % pokryciu, bez konieczności wcześniejszego przygotowywania
pracy graficznej
— System filtrów powietrza i utrzymywania nadciśnienia w pomieszczeniu drukarki
— Dostawa i montaż urządzenia.
— Termin realizacji dostawy:
1. Dostawa wysoko-nakładowej drukarki UV z płaskim stołem (1 szt.) – charakter bezwarunkowy do 31.10.2016.
2. Dostawa wysoko-nakładowej drukarki UV z płaskim stołem (1 szt.) – charakter warunkowy do 30.6.2018.
— Miejsce realizacji dostawy: Polska, województwo podkarpackie, powiat strzyżowski, gmina Strzyżów,
miejscowość Dobrzechów 446 B.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 600 000.00 EUR

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 19/09/2016
Koniec: 31/10/2016
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPK.01.04.01-18-0510/15.

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
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III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym
przedmiotowi zamówienia
b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia
d) posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji dostaw urządzeń drukujących i graficznych, w
technologii druku UV (CPV: 42962000 Urządzenia drukujące i graficzne). Zamawiający uzna za spełnienie tego
warunku poprzez wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich 36 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności firmy jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 5
dostaw urządzeń drukujących w technologii druku UV, mieszczących się w zakresie CPV 42962000
e) udzielą minimum 12 -miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia określony w niniejszym zapytaniu
ofertowym, liczonej od momentu dostawy przedmiotu zamówienia (potwierdzonej protokołem zdawczoodbiorczym)
f) wniosą wadium w wysokości 2 % szacowanej wartości zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do przedstawienia dodatkowych dokumentów i
informacji potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 1. (lit. a, b, c, d, e, f).
3. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane
podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
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:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
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,
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione
wątpliwości co do bezstronności tych osób.
4. Za spełnienie warunku o którym mowa w pkt. V, ppkt. 3 (lit. a, b, c, d, e), Zamawiający uzna, jeżeli będzie
miał możliwość podpisania oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego – wzór
oświadczenia o nieistnieniu konfliktu interesów i załącznika nr 5 do zapytania ofertowego – wzór oświadczenia o
braku powiązań z wykonawcami.
5. Wykonawca nie spełniający warunków udziału w postępowaniu zapytania ofertowego albo powiązany
osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym zostaje wykluczony, a jego oferta odrzucona.
Dokumenty wymagane w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Druk oferty
2. Oświadczenia.
3. Specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
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III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadkach określonych w zamówieniu.
3. Zamawiający zapłaci Dostawcy kary umowne w następującym przypadkach określonych w zamówieniu
4. Kary umowne nie dotyczą przypadków spowodowanych siłą wyższą.
5. Odstąpienie od umowy przysługiwać będzie Zamawiającemu w przypadku wykonania przedmiotu
zamówienia, który nie spełnia wymagań zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz złożonej przez
Dostawcę ofercie.
6. Zmiany umowy o zamówienie dopuszczalne są w przypadkach określonych w zamówieniu.
7. Przedłużenie terminów zakończenia przedmiotu zamówienia, zapytania ofertowego dopuszczalne jest
wyłącznie w przypadkach określonych w zamówieniu.
Wzór umowy załączono do dokumentacji zamówienia.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/09/2016
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski, Angielski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 23/09/2016

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 16/09/2016
Czas lokalny: 11:10
Miejsce:
Polska, województwo podkarpackie, powiat strzyżowski, Gmina Strzyżów, Dobrzechów 446 B, 38-100 Strzyżów.
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Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Wszyscy oferenci biorący udział w procedurze o udzielenie zamówienia, będą mieli możliwość uczestniczenia
osobiście w posiedzeniu otwarcia kopert z ofertami we wskazanym terminie i miejscu (Dobrzechów 446 B,
38-100 Strzyżów, godz. 11:10). Oferenci mogą być reprezentowani przez swoich pracowników na podstawie
udzielonego w formie pisemnej pełnomocnictwa.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Miejscem składania ofert jest: Dobrzechów 446b, 38-100 Strzyżów
2. Oferta powinna zostać złożona w terminie do 16.9.2016 do godziny 11:00, tj. w godzinach pracy Zakładu
(Zamawiającego) 8:00-16:00. W przypadku przesyłania oferty Pocztą Polską bądź firmą kurierską decyduje data
i godzina wpływu oferty do siedziby firmy Zamawiającego: Wysoka Strzyżowska 634a, 38-100 Strzyżów.
3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej do siedziby Zamawiającego wraz z dopiskiem
„Oferta na dostawę wysoko-nakładowej drukarki UV z płaskim stołem (2 szt.) – nie otwierać do 16.9.2016 do
godziny 11:10”. Oferty składane w innej formie nie będą przyjmowane oraz rozpatrywane przez Zamawiającego.
4. Oferta powinna być sporządzona na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 i 4 do Zapytania ofertowego.
5. Oferta musi być złożona w formie pisemnej i być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do
występowania w imieniu Oferenta.
6. W przypadku gdy ofertę podpisuje osoba inna niż wynika to z dokumentów rejestrowych do oferty należy
dołączyć pełnomocnictwo, zgodne z wymaganiami Kodeksu cywilnego upoważniające do wykonania tej
czynności.
7. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez
upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów rejestrowych.
8. Złożenie oferty powinno zostać poprzedzone wniesieniem wadium przez Oferenta.
9. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Oferent.
10. Oferenci są związani ofertą do 23.9.2016, tj. do dnia planowanego zwarcia umowy z wybranym w trybie
niniejszego postępowania Dostawcą.
11. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
14. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających wykonawcy przedmiotu
zamówienia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień publicznych uzupełniających,
w wysokości nieprzekraczającej 50 % wartości zamówienia publicznego, określonego w umowie zawartej z
wykonawcą, o ile to zamówienie będzie zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.
Zamawiający nie stosuje Ustawy Prawo zamówień publicznych. Publikacji niniejszego ogłoszenia wynika z pkt.
25 a) Wytycznych instytucji zarządzającej regionalnym programem operacyjnym województwa podkarpackiego
na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku
do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. Załącznik nr 1 do uchwały nr 174/3552/16
Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z 10.5.2016.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
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ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/08/2016
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