
 
 

Wieluń, 24 września 2018 r    

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MONITORA, KOMPUTERA,  

OPROGRAMOWANIA DO PRZETWARZANIA, GROMADZENIA I PRZESYŁANIA 

INFORMACJI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ – OPROGRAMOWANIE DO 

PROJEKTOWANIA   

 W RAMACH PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII 

EUROPEJSKIEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2014 – 2020  

Poddziałanie: II.3.1 INNOWACJE W MŚP 

Tytuł projektu:  

„WPROWADZENIE NA RYNEK INNOWACYJNYCH OPAKOWAŃ  

Z NADRUKIEM OZDOBNYM” 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:  

Zakład Poligraficzny "Kolor-Druk" Bogusław Wcisło 

ul. 18 Stycznia 166 

98-300 Wieluń 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe jest dostawa: monitora, 

komputera oraz oprogramowania do przetwarzania, gromadzenia i przesyłania informacji w formie 

elektronicznej – oprogramowania do projektowania. Miejsce realizacji zamówienia: Rychłowice 34 

 

1. Monitor (1sztuka, nowy) 

Kod CPV: 30231300-0  

Nazwa kodu: monitory ekranowe  

Minimalne parametry techniczne:  

- matryca IPS 

- szeroki zakres wyświetlania przestrzeni barw 

- przekątna ekranu - 24-27" 

- możliwość kalibracji (kalibracja sprzętowa) 

- cyfrowe złącze wejściowe  

 

2. Komputer (1sztuka, nowy) 

KOD CPV: 30213000-5 

Nazwa kodu: Komputery osobiste 

Minimalne parametry techniczne: 

- procesor 4 rdzeniowy 

- dysk twardy SSD 

- pamięć min. 8GB 

- karta grafiki - VRAM min.2GB 

 

3. Oprogramowanie do przetwarzania, gromadzenia i przesyłania informacji w formie 

elektronicznej – oprogramowanie do projektowania  (1sztuka) 

KOD CPV: 48000000-8 

Nazwa kodu: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

Minimalne parametry techniczne: 

- edytowanie oraz  tworzenie kompozycji obrazów 

- przygotowywanie grafiki i ilustracji wektorowych 

- projektowania, łamania, składania i przygotowywania do druku materiałów 

poligraficznych 

- kompleksowa obsługa plików PDF 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sk%C5%82ad_tekstu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Druk


 
 

Zakup oprogramowania do gromadzenia, przetwarzania i przesyłania informacji  w formie 

elektronicznej jest niezbędny do projektowania opakowań oraz dostosowywania projektów 

do kształtu opakowań – na podstawie tych projektów będą powstawały gotowe wyroby. 

Oprogramowanie umożliwia tworzenie rysunków opakowań produktów. Zawarte w programie 

narzędzia pozwalają na  przekształcenia prostych kształtów i kolorów w skomplikowane grafiki. 

Oprogramowanie umożliwia łatwe skalowanie każdego obrazu z zachowaniem jakości. 

Dodatkowo program zawiera najlepsze narzędzia typograficzne. Poprzez dodawanie efektów, 

zarządzanie stylami i modyfikacjami poszczególnych znaków, można osiągnąć projekt 

typograficzny, który idealnie wyrazi to, co projektant miał do przekazania. Program pozwala 

również na swobodne modyfikacje w zaimportowanych zdjęciach, poprzez rysowanie lub 

odrysowywanie krawędzi, a także zmianę kolorów. Utworzone w programie ilustracje można 

wykorzystać w dowolnym miejscu na wydrukach.  

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia do 31.12.2018 r. 

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie posiadają powiązań kapitałowych 

ani osobowych z Zamawiającym, bądź ew. innymi osobami, jeśli są wymienione w poniższych 

postanowieniach.  

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 przeprowadzeniem procedury wyboru 

wykonawcy, a Wykonawcą, 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. 

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załączniki do niniejszego Zapytania (Załącznik nr 1). 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej, przy czym za formę pisemną uznaje się także skan 

dokumentacji - sporządzonej zgodnie z niniejszym Zapytaniem Ofertowym – w formacie PDF na adres 

mailowy Zamawiającego podany niżej.  

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 października 2018 r. do godziny 14.00 

 Osobiście lub listownie na adres Zamawiającego: 

Zakład Poligraficzny "Kolor-Druk" Bogusław Wcisło 

Wieluń  98-300;  ul. 18 Stycznia 166 

lub 

- W formie elektronicznej na adres: r.kus@kolor-druk.com.pl 

 

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie do siedziby 

Zamawiającego lub na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym 

w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty. Oferty 

złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. 

 

VII. OCENA OFERT 

Opis kryteriów, którymi firma będzie się kierowała przy wyborze oferty oraz znaczenie tych kryteriów. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania - 100. 

 



 
 

1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny – ocena zgodności oferty z zapytaniem ofertowym 

2. Kryterium oceny ofert: 

Cena netto – waga 100 %. 

Wykonawca podaje w formularzu ofertowym cenę netto poszczególnych urządzeń zgodnie ze 

specyfikacją zawartą w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz łączną cenę netto zamówienia.  

Kryterium ocenione będzie na podstawie ceny netto podanej przez Wykonawcę na Formularzu 

Ofertowym, wg. następującego wzoru: 

 

P = 
𝐶𝑛

𝐶𝑜𝑏
 x100 

gdzie: 

P – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną cenę 

Cn – najniższa zaoferowana cena w postępowaniu 

Cob  – cena zaoferowana w ofercie badanej 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. 

Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne dla wykonania Przedmiotu Zamówienia 

(m. in. dostawa). Dla zapewnienia porównywalności ofert dostawców ceną podlegającą ocenie będzie 

łączna cena netto określona w ofercie. 

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

- zmiany warunków udzielenia zamówienia przed upływem terminu składania ofert, 

- unieważnienia postępowania, 

- nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny, 

- odrzucenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania. 

W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Wykonawcom nie przysługują żadne 

roszczenia w stosunku do Zamawiającego 

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyniku postępowania. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza 

składania ofert wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.  

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  

 


