
   

 

  

   

 

 

 

Nr zapytania: 1/2017/3.2.1POIR                                                                    Ożarów Mazowiecki, 06 lutego 2017 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

NA  ZAKUP LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE ORAZ USŁUGĘ OPTYMALIZACJI STUDIA DTP 

 

Zakup realizowany w ramach projektu pt.    

„Nowa jakość grafiki w opakowaniach giętkich - wdrożenie do produkcji wyników B+R” 

Nr POIR.03.02.01-14-0020/15 

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata  2014-2020,  

Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” 

Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek” 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

 

Pro-Flex S.A. 

ul. Mickiewicza 17 

05-850 Ożarów Mazowiecki 

 

NIP 1181863336 

REGON 140599600 

 

Osobą do kontaktu w sprawie zamówienia ze strony Zamawiającego jest Robert Kraśnicki – 

robert.krasnicki@pro-flex.pl, nr telefonu 512 276 162.  

 

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci przekazują pisemnie, 

drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Oferent przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej potwierdzi fakt ich otrzymania. 

 

 

II. OPIS TRYBU I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych – tekst jednolity z 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). Niniejsze postępowanie prowadzone 

jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 

 



   

 

  

   

 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji na oprogramowanie oraz optymalizacja studia DTP. 

 

CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

CPV: 73220000-0 - Usługi doradcze w zakresie rozwoju  
 

Specyfikacja techniczna (wymogi minimalne): 

 

1. Oprogramowanie powinno zawierać: 

- Zintegrowany system RIP oraz workflow prepress; 
- 64-bitową architekturę; 
- Kompatybilność z Adobe PDF Print Engine; 
- Obsługę plików wejsciowych: PDF, EPS, PS, bitmapy; 
- Format plików wyjściowych: LEN, 1bit TIFF, PDF; 
- Rastry statyczne: Circular, Round, Elipctical; 
- Narzędzia do zarządzania krzywymi druku ; 
- Możliwość kontroli i weryfikacji plików zrastrowanych (format LEN, TIFF) 
- Narzędzia do softproofingu i wizualizacji wydruku flekso oraz płyty flekso z symulacją odcięcia punktu 
minimalnego; 
- Narzędzia do porównywania plików zrastrowanych (dwóch wersji plików). 
 
2. W ramach zamówienia Wykonawca powinien zapewnić: 
- Przygotowanie odpowiednich krzywych wydruku (biorących pod uwagę Maszynę drukującą Miraflex AM) oraz 
dobór wielkości i kształtu punktów rastrowych stosowanych przy wydrukach; 
- Szkolenie, pomoc i wsparcie techniczne w języku polskim; 
- Telefoniczną pomoc techniczną, pomoc zdalną; 
- Czas reakcji serwisu na zgłoszenie - maksymalnie 1 godzina. 
- Wizyta serwisowa na miejscu u klienta w okresie gwarancji i dla klientów z kontraktem serwisowym – Next 
Buissnes Day 
 

 

III. TERMIN DOSTARCZENIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Termin  dostarczenia przedmiotu zamówienia do Zamawiającego: najpóźniej do dnia 13.03.2017 

 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 

IV.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu  

z postępowania. 

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są jedynie wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym 

osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu 

beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 

wykonawcą, polegające w szczególności na: 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/pakiety-oprogramowania-i-systemy-informatyczne-7168/


   

 

  

   

 

 

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b. posiadaniu co najmniej 5% 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 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. 

 

 

IV.2 Warunki udziału w postępowaniu.  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu  

z postępowania. 

2. Oferent ubiegający się o powyższe zamówienie musi spełniać wszystkie niżej określone warunki udziału w 

postepowaniu: 

2.1. W zakresie wiedzy i doświadczenia: 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Oferent wykaże, że dysponuje 10 letnim 

doświadczeniem w instalacji, wdrożeniu i serwisowaniu oprogramowania na rynku polskim.  

2.2. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Oferent wykaże, że dysponuje zespołem minimum 

4 dedykowanych serwisantów. 

3. Ocena spełniania warunków wymaganych od Oferenta zostanie dokonana  

wg formuły “spełnia/nie spełnia” na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych  

do oferty. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów winno jednoznacznie wynikać,  

że Oferent spełnia ww. warunki. 

4. W przypadku, gdy złożone przez Oferenta dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w 

postępowaniu zawierają informacje w innych walutach niż określono w niniejszym zapytaniu, 

Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie będzie 

opublikowany średni kurs walut przez NBP Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej 

opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w na stronie 

internetowej Zamawiającego. 

5. Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z 

Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie 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 oferty a Oferentem, polegające w szczególności na:  

5.1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

5.2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;  

5.3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  

5.4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli;  



   

 

  

   

 

 

5.5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;  

 

IV. 3 Oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełniania warunków oraz braku 

podstaw do wykluczenia . 

 

1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Oferent zobowiązany jest załączyć do 

oferty: 

- Wykaz wykonanych usług, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania  

i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Wykaz należy sporządzić zgodnie z 

Załącznikiem nr 2 do Zapytania Ofertowego. 

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz budzi wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może 

zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o 

przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu; 

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych 

za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kompetencji i doświadczenia niezbędnego do 

wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy 

sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego. 

- Specyfikację techniczną oferty potwierdzającą spełnienie minimalnych wymagań funkcjonalnych 

wyszczególnionych w ppkt 1 pkt II niniejszego zapytania ofertowego. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Oferenta z przedmiotowego postępowania, Oferent 

zobowiązany jest załączyć do oferty: 

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, stanowiące Załącznik  

nr 4 do Zapytania Ofertowego; 

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  wystawiony w kraju, w którym 

oferent ma swoja siedzibę. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta, 

złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument ten powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

1. Oferent, który nie potwierdzi spełniania warunków lub nie wykaże braku podstaw do wykluczenia zostanie 

wykluczony z postępowania. 

2. Oferta Oferenta wykluczonego podlega odrzuceniu. 

 

IV.4. Sposób przygotowania oferty 

 Oferent może złożyć tylko jedna ofertę. 



   

 

  

   

 

 

 Oferta powinna zawierać wypełniony formularz oferty według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do 

Zapytania Ofertowego, podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta. Do formularza 

można dołączyć dodatkowe dokumenty, w tym obowiązkowo specyfikację techniczną przedmiotu oferty.  

 Ofertę można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej, w formie zapewniającej pełną czytelność i 

zrozumienie jej treści. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.  

 Oferenci zobowiązani są złożyć ofertę zgodnie z wymogami określonymi w Zapytaniu ofertowym. 

 Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. 

 Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Oferenta powinny być podpisana przez 

osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta. 

 Oferent może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są 

skuteczne wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert (Oferent może wprowadzić 

zmiany do treści złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o 

wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert; wycofanie złożonej oferty następuje poprzez 

złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez Oferenta. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według 

zasad obowiązujących przy składaniu oferty). 

 Cena oferty musi być podana z dokładnością do 1 grosza, tj. do dwóch miejsc po przecinku 

 

Złożona oferta musi zawierać odniesienie do wszystkich kryteriów punktowanych (w przypadku braku informacji 

Zamawiający ma prawo przyznać w danej kategorii zero punktów).  

 

 

IV.5. Termin ważności oferty:  

 

Termin ważności oferty: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert 

 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

V.1. Miejsce składania ofert 

Oferta może zostać dostarczona na dwa sposoby: 

 za pośrednictwem poczty lub osobiście - na adres biura: Pro-Flex S.A., ul. Mickiewicz 17, 05-850 Ożarów 

Mazowiecki 

 za pośrednictwem poczty elektronicznej - na adres:  malgorzata.szymczukiewicz@pro-flex.pl  

 

 

W przypadku składania oferty w formie papierowej oferta powinna zostać złożona w zapieczętowanej kopercie 

gwarantującej zachowanie poufności. Opakowanie powinno być oznaczone pełną nazwą (firma) i adresem 

Oferenta oraz opisane:  „Oferta oprogramowanie do studia DTP – licencje, optymalizacja studia DTP”. 

 W przypadku składania oferty droga mailową w tytule maila powinno zostać wpisane „Oferta_ 

oprogramowanie do studia DTP – licencje oraz optymalizacja studia DTP”. 

mailto:malgorzata.szymczukiewicz@pro-flex.pl


   

 

  

   

 

 

 W przypadku ofert wysyłanych drogą pocztową/kurierem decyduje data wpływu oferty do siedziby 

Zamawiającego.  

 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

 

 

V.2. Termin składania ofert 

Termin składania ofert: 17.02.2017 do końca dnia.  

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny 

ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

 

VI. KRYTERIA OCENY OFERT 

 

Kryteria oceny wraz ze sposobem przyznawania punktacji: 

Kryterium - nazwa 
Waga 

kryterium 
Sposób oceny kryterium 

Cena ( C ) [netto w PLN] 

 

Ceny w walutach obcych będą 

przeliczane na PLN po kursie 

sprzedaży NBP z dnia otwarcia 

ofert 

60% 
cena najniższa z otrzymanych ofert / cena z badanej 

oferty * 100 punktów * WAGA 

Termin wykonania usług [m-ce] 

 

Termin wykonania usługi liczony 

od dnia odbioru zamówienia (w 

pełnych miesiącach) 

40% 
długość terminu badanego / długość terminu 

najdłuższego * 100 punktów * WAGA 

 

Ocena punktowa (P) oferty będzie obliczana według wzoru: 

P= 60* Cmin / Coferty + 40* Tmin / Toferty  

 

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert 

Coferty – cena podana w ocenianej ofercie 

Tmin – najkrótszy termin realizacji spośród wszystkich ofert 

Toferty – termin realizacji podany w ocenianej ofercie 

 

 Zamawiający wybierze ofertę, która spełnia kryteria dostępu oraz uzyska największą ilość punktów.  

 W przypadku braku odniesienia w ofercie do któregoś z wskazanych kryteriów oceny, Zamawiający ma prawo 

przyznać zero punktów w kryterium.  



   

 

  

   

 

 

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulacji zapytania na każdym etapie jego realizacji, najpóźniej do 

momentu ostatecznego wyboru dostawcy, bez podania przyczyny anulacji.   

 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, zgodnego z przedmiotem 

niniejszego zamówienia.  

 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY 

 

 Ocena ofert zostanie dokonana w ciągu 7 dni roboczych po dniu, w którym upływa termin składania ofert.  

 Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, który potwierdzi spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu, potwierdzi zgodność oferty z treścią Zapytania Ofertowego oraz 

otrzyma największą liczbę punktów spośród rozpatrywanych ofert. 

  W toku analizy ofert Zamawiający może żądać od Oferentów pisemnych wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

  Występujące w ofertach oczywiste omyłki pisarskie zostaną poprawione przez Zamawiającego. 

  Oferent, który nie potwierdzi spełniania warunku udziału w postepowaniu oraz nie wykaże braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania, zostanie wykluczony z postepowania. 

 Oferta zostanie odrzucona, jeżeli: 

- Oferent, który złożył ofertę zostanie wykluczony z postępowania, 

- Treść oferty jest niezgodna z treścią Zapytania Ofertowego, 

- Oferent nie przeprowadzi prezentacji oferowanego Systemu w wyznaczonym terminie, 

- Oferent w wyznaczonym terminie nie wyjaśnił treści oferty lub z treści oferty wyjaśnień Oferenta wynika, że 

oferta nie spełnia wymagań określonych w Zapytaniu Ofertowym lub Oferent nie zgodził się na 

poprawienie omyłek w treści oferty. 

 W przypadku odrzucenia oferty, Zamawiający powiadomi o tym fakcie  Oferenta, którego ofertę odrzucił. 

Zawiadomienie to Zamawiający prześle na wskazany w ofercie adres e-mail. Odpowiedzialność za ewentualne 

nieprawidłowe działanie własnego konta e-mail ponosi Oferent. 

  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Oferentów, którzy 

złożyli oferty. Ponadto, powyższe zawiadomienie Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej. 

 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty. 

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie podpisania umowy bez podania uzasadnienia zmiany decyzji. 

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych. 

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

 

Zapytanie Ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego oraz nie stanowi podstaw do 

roszczeń dotyczących zawarcia umowy. 

 



   

 

  

   

 

 

IX. ZAŁĄCZNIKI  

Załącznik nr 1. Wzór formularza ofertowego  
Załącznik nr 2 – Wykaz usług 

Załącznik nr 3 – Wykaz osób 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postepowania 
Załącznik nr 5 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia 

 



   

 

  

   

 

 

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego 

..........................................., dnia ................................ 
                                        (miejscowość) 
 
 
 
 

Formularz Ofertowy 
 
I.  Dane Oferenta/Oferentów: 
 

1. Pełna nazwa: ........................................................................................................................ 
 

Adres: .......................................................................................................................... 
 

Telefon: .......................................................................................................................... 
 

Faks: .......................................................................................................................... 
 

e-mail: .......................................................................................................................... 
 

 
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem prosimy kierować na: 

2. Pełna nazwa: ........................................................................................................................... 
 

Adres: .......................................................................................................................... 
 

Telefon: .......................................................................................................................... 
 

Faks: .......................................................................................................................... 
 

e-mail: .......................................................................................................................... 
 

II.  Oferta: 

1. W nawiązaniu do ogłoszenia na  zakup licencji na oprogramowanie oraz usługę optymalizacji studia DTP  w 
ramach projektu „Nowa jakość grafiki w opakowaniach giętkich - wdrożenie do produkcji wyników B+R”, nr 
POIR.03.02.01-14-0020/15, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego Zapytaniu 
Ofertowym za cenę netto: …………..…………………… zł (słownie: ………………………...………………………….…). 

 

III.  Oświadczenia: 

1. Oświadczam/oświadczamy*, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania Ofertowego i nie wnosimy do niego 
zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty. 

2. Oświadczam/oświadczamy*, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu 
ofertowym. 
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3. Oświadczam/oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuję/zobowiązujemy się do 
zawarcia Umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący 
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja): 

…………………………………………………................................................................................. 

5. Oświadczam, iż oferowane przez nas oprogramowanie spełnia minimalne warunki wyszczególnione w zał. Nr 
3 „Specyfikacja przedmiotu zamówienia”. 

6. Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr od … do ….. – 
niniejsza oferta jest jawna oraz wszelkie załączniki d niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

7. Ofertę wraz z załącznikami składamy na ……........... kolejno ponumerowanych stronach. 

 

 

  

................................................................ 
(czytelny podpis albo podpis i pieczątka 

Oferent/pełnomocnika) 

 



   

 

  

   

 

 

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego 

..........................................., dnia ................................ 
                                (miejscowość) 
 
 
 

WYKAZ USŁUG 
Na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 2.1 rozdziału IV.2 Zapytania 
Ofertowego. 

Lp. 
Zamawiający 
(nazwa, adres i nr 

telefonu) 

Przedmiot zamówienia  

Data 
wykonania 

zamówienia  
(od –do, np.:  

od 01.01.2014 r. 
 do 31.12.2014 r.) 

Miejsce 
realizacji 

zamówienia: 
 

A B C D E 

1. 

  

  
 

2. 

  

  

Uwaga: W przypadku większego doświadczenia, tabelę należy skopiować do liczby odpowiadającej liczbie doświadczenia. 

 
  

................................................................ 
(czytelny podpis albo podpis i pieczątka 

Oferenta/pełnomocnika) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

  

   

 

 

Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego 

..........................................., dnia ................................ 
                                      (miejscowość) 

 
 
 

WYKAZ OSÓB  
 
Na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 2.2 rozdziału IV.2 Zapytania 
Ofertowego 

Lp. 
Imię i 

nazwisko 
Funkcja w zespole 

Informacje na temat kwalifikacji zawodowych i doświadczenia 
niezbędnych do wykazania spełniania warunku określonego w 

pkt 2.2 rozdziału IV Zapytania Ofertowego 

Informacje 
o podstawie do 
dysponowania 

osobą 

A B C D E 

1.     

2.     

3.   

 

 

4.   

 

 

 
  

 

................................................................ 
(czytelny podpis albo podpis i pieczątka 

Oferenta/pełnomocnika) 
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Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego 

 
..........................................., dnia ................................ 

                                         (miejscowość) 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  
o niepodleganiu wykluczenia z postępowania 

 

 

 

 

..................................................................................................................................................... 

 

 

(nazwa Oferenta) 

Składając ofertę w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe na zakup licencji na oprogramowanie oraz usługę 

optymalizacji studia DTP w ramach projektu „Nowa jakość grafiki w opakowaniach giętkich - wdrożenie do 

produkcji wyników B+R”, nr POIR.03.02.01-14-0020/15, oświadczam, że Oferent nie podlega wykluczeniu z 

postepowania tj.: 

1. w stosunku do Oferenta nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem sytuacji kiedy po 

ogłoszeniu upadłości Oferent zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu i układ nie 

przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

2. prawomocnie nie skazano Oferenta lub urzędujących członków władz za przestępstwo: 

 karno-skarbowe, 

 przeciwko obrotowi gospodarczemu, 

 przekupstwa, 

 inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych; 

3. oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe 

lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 

czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru oferty  a  Oferentem, 

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;  
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d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w 

stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia  lub pozostawania 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. Oferent nie złożył nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania. 

 
     ................................................................ 

(czytelny podpis albo podpis i pieczątka 
                 Oferenta/pełnomocnika) 



   

 

  

   

 

 

 

Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego 
 

..........................................., dnia ................................ 
                                         (miejscowość) 
 
 
 
 

Specyfikacja przedmiotu zamówienia 

 

 

 

1. Oprogramowanie musi posiadać następujące kluczowe dla specyfiki produkcji Zamawiającego 

funkcjonalności: 

 Zintegrowany system RIP oraz workflow prepress; 

 64-bitowa architektura; 

 Kompatybilność z Adobe PDF Print Engine; 

 Obsługa plików wejsciowych: PDF, EPS, PS, bitmapy; 

 Format plików wyjściowych: LEN, 1bit TIFF, PDF; 

 Rastry statyczne: Circular, Round, Elipctical; 

 Narzędzia do zarządzania krzywymi druku ; 

 Możliwość kontroli i weryfikacji plików zrastrowanych (format LEN, TIFF); 

 Narzędzia symulacji wydruku flekso oraz płyty flekso z symulacją odcięcia punktu minimalnego; 

 Narzędzia do porównywania plików zrastrowanych. 

2. W ramach zamówienia Wykonawca powinien zapewnić: 

 Przygotowanie odpowiednich krzywych wydruku (biorących pod uwagę Maszynę drukującą Miraflex AM) 
oraz dobór wielkości i kształtu punktów rastrowych stosowanych przy wydrukach; 

 Szkolenie, pomoc i wsparcie techniczne w języku polskim; 

 Telefoniczną pomoc techniczną, pomoc zdalną; 

 Czas reakcji serwisu na zgłoszenie - maksymalnie 1 godzina; 

 Wizytę serwisową na miejscu u klienta w okresie gwarancji i dla klientów z kontraktem serwisowym – 

Next Buissnes Day. 
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