FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

Łódź, 23.08.2013
M I W J.MOSSAKOWSKI, P. I M. PODMAJSTRZY S.C.
JAN MOSSAKOWSKI, PIOTR PODMAJSTRZY,
MARCIN PODMAJSTRZY,
al. Piłsudskiego 141
92-318 Łódź
REGON: 472280732
NIP: 727-24-58-053

Ogłoszenie o zamówieniu
Nr 1/III.2/2013

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych
oraz zakup innowacyjnych maszyn gwarancją na wzrost konkurencyjności firmy M I W
J.MOSSAKOWSKI, P. I M. PODMAJSTRZY S.C. przez firmę M I W J.MOSSAKOWSKI, P. I M.
PODMAJSTRZY S.C.JAN MOSSAKOWSKI,

PIOTR PODMAJSTRZY, MARCIN PODMAJSTRZY w

ramach:
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013,
Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw
zwracamy się z prośbą o przedstawianie ofert handlowych zgodnie z poniższym opisem.
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Zamawiający

M I W J.MOSSAKOWSKI, P. I M. PODMAJSTRZY S.C.
JAN MOSSAKOWSKI, PIOTR PODMAJSTRZY,
MARCIN PODMAJSTRZY,
al. Piłsudskiego 141
92-318 Łódź
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Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg.
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Opis przedmiotu zamówienia

Prace badawczo-rozwojowe w postaci wartości niematerialnych i prawnych z zakresu
opracowania standardu opisu technologii wykonania wyrobów z użyciem formatu JDF 1.4a – szt.
1.
Wymagania ogólne:
- stworzenie jednolitego opisu zlecenia poligraficznego zawierającego opis technologii
wykonania produktu, dostosowanego do specyfiki procesu produkcyjnego w technologii
drukowania offsetowego wraz z systemem laserowego wytwarzania form drukowych o wysokiej
rozdzielczości z zawansowaną techniką rastrowania w drukarni M I W J.MOSSAKOWSKI, P. I M.
PODMAJSTRZY S.C.
- opis zlecenia poligraficznego zawierającego opis technologii wykonania produktu powinien
być zgodnego z zaleceniami międzynarodowego konsorcjum CIP4,
- usługa badawczo - rozwojowa będzie umożliwiała przygotowanie schematu architektury
cyfrowej karty pracy w standardzie JDF 1.4a,
- usługa badawczo - rozwojowa będzie umożliwiała przygotowanie opisu technologii wykonania
produktu końcowego, z uwzględnieniem specyfiki projektu, profilu produkcji i dostępnych
urządzeń produkcyjnych,
- wyniki prac badawczo-rozwojowych powinny zostać przedstawione w formie opisowej
zawierającej charakterystykę rozwiązań oraz zalecenia dotyczące ich wprowadzenia w firmie
Zamawiającego.
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją zakresu przedmiotu zamówienia i
potwierdzeniem, że przedmiot oferty spełnia wskazane wymagania.
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Czas realizacji zamówienia

Do dnia 30.09.2013 r.
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Opis kryteriów wyboru

Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana w oparciu o następujące kryterium oceny:
Cena – waga kryterium 100%;
obliczana według wzoru: liczba punktów za kryterium cena oferty (C) = (najniższa cena
netto/cena netto oferty) x 100
Łącznie oferent może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
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W oparciu o ustalone kryterium z zachowaniem zasad:
-

przejrzystości i jawności - udostępnienie informacji lub dokumentacji dotyczącej

przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na wniosek osób zainteresowanych,
-

ochrony uczciwej konkurencji - przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o

udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji,
-

równego traktowania – stosowanie wobec wszystkich uczestników jednakowych

kryteriów (warunków) udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
-

pisemności postępowania – prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia z

zachowaniem formy pisemnej w języku polskim,
-

bezstronności i obiektywizmu – przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o

udzielenie zamówienia przez osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów i
podpisze umowę z wybranym oferentem.
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Opis sposobu przygotowania oferty

Złożona oferta powinna zawierać:


nazwę i adres oferenta,



datę sporządzenia,



wartość oferty (w przypadku ceny podanej w walucie obcej cena zostanie przeliczona
w złotych po kursie średnim NBP z dnia przeprowadzenia oceny oferty);



termin realizacji zamówienia.



załącznik w postaci oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
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Termin ważności oferty

Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją co najmniej
30-dniowego terminu ważności oferty.
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Miejsce i termin składania ofert

a)Ofertę można złożyć w następujący sposób:
1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marcin@miw.pl lub
2) za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres: M I W J.MOSSAKOWSKI, P. I M.
PODMAJSTRZY S.C. JAN MOSSAKOWSKI, PIOTR PODMAJSTRZY, MARCIN PODMAJSTRZY
al. Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź
b) Termin składania ofert:
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Do dnia 06.09.2013 (liczy się data wpływu oferty).
Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone również w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie
internetowej http://www.miw.pl
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Opis warunków udziału w postępowaniu

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
a) dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonywania,
b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
W celu potwierdzenia powyższego należy złożyć stosowne oświadczenie.
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Pozostałe informacje
a) zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych,
b) zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz
unieważnienia postępowania (w terminie do 3 dni przed zakończeniem terminu
składania ofert),
c) zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od potencjalnych Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Wszelkie zapytania w przedmiotowej sprawie prosimy kierować na wskazane niżej dane:
Pan Marcin Podmajstrzy
tel.: 502 408 747
mail: marcin@miw.pl
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