Zapytanie ofertowe
którego przedmiotem jest

Dostawa urządzeń i oprogramowania związanych z wdrożeniem innowacyjnego
zautomatyzowanego procesu znakowania i wytwarzania produktów, z wykorzystaniem
innowacyjnej internetowej aplikacji do projektowania 3D.

Bielsko-Biała, dn. 06 lipca 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NR 1/2017
Niniejsze zapytanie dotyczy dostawy urządzeń i oprogramowania związanych z wdrożeniem
innowacyjnego zautomatyzowanego procesu znakowania i wytwarzania produktów, z
wykorzystaniem innowacyjnej internetowej aplikacji do projektowania 3D przez przedsiębiorstwo
Tomasz Chmielniak Media 3000.
Spółka uzyskała dofinansowanie na realizację projektu będącego przedmiotem niniejszego
postępowania, w ramach działania 3.2 „Innowacje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
1. Nazwa i adres zamawiającego
Tomasz Chmielniak Media 3000, ul. Grażyńskiego 40 C, 43-300 Bielsko-Biała, REGON:
070885449, NIP: 5471442243. Podmiot wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
Adres strony internetowej: www.media3000.com.pl,
Adres poczty elektronicznej: biuro@media3000.com.pl.
2. Opis przedmiotu postępowania
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa urządzeń i oprogramowania
związanych z wdrożeniem innowacyjnego zautomatyzowanego procesu znakowania i
wytwarzania produktów, z wykorzystaniem innowacyjnej internetowej aplikacji do
projektowania 3D. W ramach niniejszego zapytania ofertowego, Zamawiający zwraca się o
przedstawienie oferty na:
1. Oprogramowanie
a. Parametry:
i. projektowanie i personalizacja produktów przedstawionych w
przestrzeni trójwymiarowej (3D), wyrenderowanej w obszarze roboczym
przeglądarki internetowej,
ii. generowanie plików produkcyjnych przynajmniej w formacie pdf, na
podstawie zaprojektowanych wcześniej przez użytkownika produktów w
internetowej aplikacji projektowej 3D,
iii. silnik oprogramowania umożliwiający działanie przynajmniej w takich
przeglądarkach internetowych jak: internet explorer, firefox, chrome,
microsoft edge, opera, safari,
b. Oznaczenie przedmiotu postępowania wg kodu Wspólnego Słownika Zamówień
(kod) CPV - 48970000-8 - Pakiety oprogramowania dla drukarni.
2. Linia do druku tekstylnego
a. Parametry:
i. zapewnianie wydruku sublimacyjnego,
ii. wykonywanie nadruku na różnorodnych tkaninach: naturalnych i
sztucznych,
iii. zakładana szerokość: minimum 80 cm i maksimum 190 cm,
b. Oznaczenie przedmiotu postępowania wg kodu Wspólnego Słownika Zamówień
(kod) CPV - 30232100-5 Drukarki i plotery.
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3. Cyfrowe urządzenie drukujące
a. Parametry:
i. minimalny zakres gramatur 70 - 350 gram na metr kwadratowy,
ii. prędkość druku nie mniej niż 60 arkuszy A4 na minutę,
b. Oznaczenie przedmiotu postępowania wg kodu Wspólnego Słownika Zamówień
(kod) CPV - 30232100-5 Drukarki i plotery.
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
Okres realizacji projektu: nie później niż do dnia 30.11.2017 r.
4. Warunki udziału w postępowaniu
Złożona oferta powinna być ważna do dnia 30 listopada 2017 r. Oferty, które nie są ważne
do tego dnia podlegają odrzuceniu.
Z postępowania zostają wykluczeni Oferenci powiązani z Zamawiającym 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 Oferenta a Oferentem, polegające
w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
 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.
5. Sposób przygotowania ofert
Oferta winna być złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania
ofertowego.
Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, co
oznacza, że musi być podpisana przez Oferenta. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub zgodnie z
udzielonymi pełnomocnictwem/pełnomocnictwami. Podpis należy złożyć w sposób
umożliwiający identyfikację autora (np. w razie podpisu nieczytelnego, opatrzyć go
dodatkowo imienną pieczątką).
Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
Cena z oferty musi być wykazana w walucie polskiej (PLN).
Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Nie dopuszcza się składania ofert zawierających różne warianty wykonania przedmiotu
zamówienia.
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Oferent ma możliwość zmiany lub wycofania oferty. Zmianę tą lub wycofanie oferty należy
dokonać przed upływem terminu składania ofert. Czynność tę należy wykonać w sposób
właściwy dla składania oferty, opisany w dalszej części Zapytania ofertowego.
Każdy Oferent zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień i przedstawienia dokumentów
potwierdzających informacje zawarte w złożonej ofercie.
6. Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.
7. Kryteria wyboru wykonawcy
Wybierając ofertę najkorzystniejszą, Zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami (w zakresie każdej z części):
a) Kryterium nr 1: Cena – waga kryterium 80 %;
b) Kryterium nr 2: Termin dostawy – waga kryterium 20%.
Zasady oceny kryteriów – opis sposobu obliczania punktacji:
Kryterium nr 1: Cena – według następującego wzoru:
najniższa zaoferowana cena oferty
Ilość punktów =

x waga kryterium
cena zaoferowana w badanej ofercie



do oceny przyjmuje się cenę oferty netto (bez podatku VAT).

Kryterium nr 2: Termin dostawy - według następującego wzoru:
najkrótszy termin dostawy
Ilość punktów =

x waga kryterium
termin dostawy z badanej oferty

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów
(Kryterium nr 1 + Kryterium nr 2).
W przypadku złożenia przez wszystkich Oferentów ofert całościowych, tzn. uwzględniających
wszystkie elementy zapytania ofertowego, jako termin dostawy przyjmuje się najdłuższy
wskazany w ofercie termin dostarczenia urządzeń lub oprogramowania.
W przypadku składania ofert częściowych, bierze się pod uwagę wskazane ceny i termin
dostawy za konkretne urządzenie i/lub oprogramowanie.
8. Informacje dotyczące terminów postępowania ofertowego
Data ogłoszenia: 06 lipiec 2017 r.
Data zakończenia: 11 sierpień 2017 r., godz. 16:00.
9. Osoba wyznaczona do kontaktu
Tomasz Chmielniak, tel.: +48 694 450 924, e-mail: biuro@media3000.com.pl.
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10. Termin i sposób dostarczenia ofert
Wraz z wypełnionym i podpisanym Formularzem oferty, winny być złożone:
 pełnomocnictwo i ewentualne inne dokumenty wykazujące umocowanie do złożenia
oferty (jeżeli dotyczy).
 oświadczenie o braku powiązań, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania
ofertowego.
Oferty należy składać w następujący sposób:
 osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa Tomasz Chmielniak Media 3000 w BielskuBiałej, przy ulicy Grażyńskiego 40 C,
 pocztą na adres: Tomasz Chmielniak Media 3000, ul. Grażyńskiego 40 C, 43-300
Bielsko-Biała,
 pocztą elektroniczną na adres: biuro@media3000.com.pl, przy czym oryginały
dokumentów należy dostarczyć w terminie 3 dni od daty przekazania wiadomości
drogą poczty elektronicznej.
W przypadku doręczenia osobistego lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej, kopertę
należy oznaczyć sformułowaniem: „dotyczy postępowania ofertowego nr NR 1/2017”.
W przypadku dostarczenia drogą poczty elektronicznej, wiadomość winna zawierać
sformułowanie: „dotyczy postępowania ofertowego nr NR 1/2017”.
Oferty muszą zostać złożone w terminie do dnia 11 sierpnia 2017 r., do godziny 16:00. Oferty
złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie i odczytanie ofert nastąpi w siedzibie przedsiębiorstwa Tomasz Chmielniak Media
3000 w dniu 11 sierpnia 2017 r. o godzinie 17:00.
11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje na swojej stronie internetowej
pod adresem www.media3000.pl oraz poprzez wysłanie powiadomień do wszystkich
Oferentów.
12. Unieważnienie postępowania
Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdym czasie i na każdym etapie bez
podawania przyczyny, w szczególności, jeżeli:
 cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki finansowe, które Zamawiający może
przeznaczyć na realizację przedmiotu postępowania,
 wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było
wcześniej przewidzieć.
13. Zmiana treści zapytania ofertowego
Zamawiający może przed wyznaczonym terminem składania ofert zmienić treść Zapytania
ofertowego. Dokonaną zmianę Zamawiający upubliczni w sposób właściwy dla publikacji
Zapytania ofertowego.
W wyniku zmiany treści Zapytania ofertowego, Zamawiający może przedłużyć termin
składania i otwarcia ofert o czas niezbędny na wprowadzenie przez Oferenta zmian w ofercie.
14. Informacje dodatkowe
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Zamawiający podpisze umowę z Oferentem, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, tzn. otrzyma największą ilość punktów zgodnie z kryteriami określonymi w
pkt 7 niniejszego Zapytania ofertowego.
Jeżeli Oferent odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, w terminie
wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może dokonać wyboru następnej z ofert,
która w kolejności uzyskała największą ilość punktów zgodnie z kryteriami określonymi w pkt
7 niniejszego Zapytania ofertowego i nie podlegała odrzuceniu (a Oferent nie podlega
wykluczeniu).
W przypadku rozwiązania umowy na dofinansowanie, Zamawiający zastrzega możliwość
rozwiązania umowy z Oferentem na usługi będące przedmiotem zamówienia.
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