Grupa Producentów Rolnych Suflidowo Sp. z o.o.

Teresin 2015-05-07

Teresin 12, 97-403 Drużbice
NIP: 769-222-05-42, Regon 101595038

Ogłoszenie o zamówieniu 3/2015
W związku z realizacją w ramach działania III.2 Podnoszenie innowacyjności
i konkurencyjności przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2007-2013 projektu „Wzrost konkurencyjności firmy na rynku
międzynarodowym poprzez wprowadzenie nowego produktu w wyniku zastosowania
innowacyjnych rozwiązań robotyzacji procesu pakowania jaj” zapraszamy do składania
ofert.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Grupa Producentów Rolnych Suflidowo Sp. z o.o.
Teresin 12, 97-403 Drużbice, Polska
NIP: 769-222-05-42, Regon 101595038

2. Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie udzielane w trybie przetargu.

3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia są:
Drukarki atramentowe do wykonywania nadruku na jajach z funkcją drukowania
dat przydatności na etykietach - 2 szt.
Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia:
 możliwość wykonywania nadruku w trzech liniach tekstu w matrycy 5 x 7;
 głowica drukująca o przekroju kwadratowym, składająca się z pojedynczych
elementów;
 głowica kątowa z możliwością przestawienia w prostą bez konieczności jej
wymiany;
 pełna kompatybilność z maszyną MOBA OMNIA XF330;
 prędkość nadruku do 293 m/minutę w jednym wierszu czcionka 5x7;
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 prosty back-up;
 system atramentowy łatwy do wymiany przez użytkownika - uzupełnianie środków
drukujących za pomocą butelek (brak chipów, kardridży);
 możliwość nadruku uproszczonego logo;
 port USB oraz RS 232;
 łatwa konserwacja – możliwość wymiany filtra atramentowego, bez konieczności
wymiany całego modułu atramentowego;
 zakres temperaturowy od 0 do 45 oC.
 przyłącze o długości min. 4m:
 pełna dokumentacja techniczna w języku polskim;
 urządzenie fabrycznie nowe;
 urządzenie spełniające wymagań dyrektyw napięciowych UE;
 okres gwarancji minimum 60 miesiący od daty podpisania protokołu uruchomienia
urządzania.

4. Termin dostawy
Do dnia 20 czerwca 2015.

5. Waluta oferty:
Cena może być wyrażona w PLN lub w EUR. W przypadku złożenia oferty
w EUR wartość zamówienia będzie przeliczona na PLN wg kursu średniego
ogłoszonego przez NBP w dniu 22 maja 2015.
6. Sposób, miejsce i termin składania oferty:
Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, lub przesłać za
pośrednictwem
elektronicznie:

poczty lub
e-mail

kuriera
przesłany

na

adres
na

siedziby Zamawiającego,

adres:

lub

ksiegowsc@suflidowo.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 maja 2015 do godz. 2400
O dacie złożenia oferty decyduje jej dostarczenie do siedziby Zamawiającego.
7. Termin ważności oferty:
Minimum 120 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

8. Termin rozpatrywania ofert:
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Rozpatrzenie ofert nastąpi w dnia 25 maja 2015, o godzinie 1000 w siedzibie
Zamawiającego.

9. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie następujące
kryterium: Cena = 100%. Wybrany zostanie Oferent, który zaoferuje najniższą cenę
netto za urządzenia spełniające wszystkie wymagania zwarte w specyfikacji
przedmiotu zamówienia.

10. Sposób powiadomienia Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyłonieniu Dostawy zostanie umieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego w terminie do dnia 30 maja 2015.
11. Pozostałe wymagania dotyczące oferty:


oferta musi być złożona w języku polskim. W przypadku złożenia oferty przez
Oferenta nie posiadającego przedstawiciela w Polsce, oferta musi być
przetłumaczona przed złożeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Oferty złożone w językach obcych i nie przetłumaczone na język polski zgodnie z
powyższymi wytycznymi nie będą rozpatrywane;



oferta musi zawierać: pełną nawę Oferenta, adres siedziby Oferenta, numer
identyfikacji podatkowej Oferenta, wskazanie numeru ogłoszenia o zamówieniu,
typy, marki, nazwy producentów urządzeń, odniesienie do przedmiotów
zamówienia i ich specyfikacji szczegółowej;



oferta musi zawierać ceny netto i ceny brutto, termin ważności oferty, termin
dostawy, termin i warunki płatności, okres gwarancji.



oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania
Oferenta;



umowa z wybranym Oferentem zostanie zawarta w języku polskim.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia o zamówieniu lub jego
wycofania bez podania przyczyny.
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