Nr zapytania: 3/2017/3.2.1POIR

Ożarów Mazowiecki, 18 maja 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA DOSTAWĘ FOLII DO BADAŃ
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 Małgorzata Szymczukiewicz
malgorzata.szymczukiewicz@pro-flex.pl, nr telefonu 510 152 730.
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 dostawa 13 780 kg folii niezbędnej do prowadzenia prac rozwojowych w zakresie
jakości druku.
CPV: 22500000-5 Klisze lub cylindry, lub inne nośniki do użytku w drukarstwie

W ramach zapytania dopuszczane jest składanie ofert częściowych- na poszczególne komplety (typy) folii.
 Każdy z kompletów stanowi osobną część i będzie oceniany indywidualnie.
 Zamawiający wybierze ofertę w odniesieniu do każdego kompletu, która będzie spełniała wszystkie kryteria
dostępu określone dla danego elementu i otrzyma największą liczbę punktów w kryteriach punktowanych.
 Oferent, składając ofertę na więcej niż jeden komplet, wyraża jednocześnie zgodę na możliwość podpisania
umowy tylko na wybraną, najkorzystniejszą w porównaniu z innymi otrzymanymi, część oferty. W związku z
tym oferta musi zostać przedstawiona oddzielnie na każdy z wybranych elementów (zgodnie z formularzem
stanowiącym załącznik nr 1).

Specyfikacja techniczna (wymogi minimalne):
Komplet I- folie typu BOPP
- folia BOPP transparentna o szerokości 955mm i grubości 20µm, ilość 4500 kg
Specyfikacja : transparentna folia polipropylenowa przeznaczona do pakowania żywności w bezpośrednim
kontakcie, dwuosiowo orientowana, dwustronnie zgrzewalna, jednostronnie aktywowana, przeznaczona do druku
i laminacji, gęstość 0,9-0,92 g/cm3, poziom aktywacji nie mniej niż 38 mN/m, zakres temperatur zgrzewania 105140 ˚C, współczynnik tarcia nie większy niż 0,35, średnica nawinięcia max. 800mm, tuleja papierowa wewnętrzna152mm
- folia BOPP perłowa o szerokości 955mm i grubości 35µ, ilość 470 kg
Specyfikacja : folia polipropylenowa perlisto-biała przeznaczona do pakowania żywności w bezpośrednim
kontakcie, dwuosiowo orientowana, dwustronnie zgrzewalna, jednostronnie aktywowana przeznaczona do druku
i laminacji, gęstość 0,7-0,74 g/cm3, poziom aktywacji nie mniej niż 38 mN/m, zakres temperatur zgrzewania 105140 ˚C, współczynnik tarcia nie większy niż 0,40, średnica nawinięcia max. 800mm, tuleja papierowa wewnętrzna152mm
- folia BOPP metalizowana o szerokości 955mm i grubości 20µ, ilość 350 kg
Specyfikacja : folia polipropylenowa metalizowana przeznaczona do pakowania żywności w bezpośrednim
kontakcie, dwuosiowo orientowana, zgrzewalna, jednostronnie aktywowana przeznaczona do druku i laminacji,
gęstość 0,9-0,92 g/cm3, poziom aktywacji nie mniej niż 36 mN/m, zakres temperatur zgrzewania 105-140 ˚C,
współczynnik tarcia nie większy niż 0,40, średnica nawinięcia max. 800mm, tuleja papierowa wewnętrzna- 152mm
- folia BOPP biała o szerokości 955mm i grubości 20µ, ilość 360 kg
Specyfikacja : biała folia polipropylenowa przeznaczona do pakowania żywności w bezpośrednim kontakcie,
dwuosiowo orientowana, dwustronnie zgrzewalna, jednostronnie aktywowana przeznaczona do druku i laminacji,
gęstość 0,9-0,92 g/cm3, poziom aktywacji nie mniej niż 38 mN/m, zakres temperatur zgrzewania 105-140 ˚C,
współczynnik tarcia nie większy niż 0,45, średnica nawinięcia max. 800mm, tuleja papierowa wewnętrzna152mm
Komplet II- folie typu PET:
- folia PET transparentna o szerokości 955mm i grubości 12µ, ilość 3850 kg
Specyfikacja : transparentna folia poliestrowa przeznaczona do pakowania żywności, z jednej strony
przygotowana chemicznie, po drugiej koronowo, przeznaczona do druku i laminacji, gęstość 1,4 g/cm3, poziom
aktywacji po stronie chemicznej min. 56 mN/m, współczynnik tarcia nie większy niż 0,50, przenikalność pary

wodnej min. 35 gm/m2/day, przenikalność tlenu min. 90 cc/m2/day, średnica nawinięcia max. 800mm, tuleja
papierowa wewnętrzna- 152mm
- folia PET metalizowana o szerokości 955mm i grubości 12µ, ilość 650 kg
Specyfikacja : metalizowana folia poliestrowa przeznaczona do pakowania żywności, od strony metalizacji
przygotowana chemicznie, po drugiej koronowo, przeznaczona do druku i laminacji, gęstość 1,4 g/cm3, poziom
aktywacji po stronie chemicznej min. 56 mN/m, współczynnik tarcia nie większy niż 0,50, gęstość optyczna min.
2,2, przenikalność pary wodnej <1,0 gm/m2/day, przenikalność tlenu <5 cm3/m2/day, średnica nawinięcia max.
800mm, tuleja papierowa wewnętrzna- 152mm.
Komplet III- folie typu PE:
- folia PE transparentna o szerokości 955mm i grubości 50µ, ilość 1800 kg
Specyfikacja : transparentna folia polietylenowa przeznaczona do pakowania żywności w bezpośrednim kontakcie,
jednostronnie aktywowana, jednostronnie zgrzewalna, przeznaczona do laminacji, gęstość 0,92-0,94 g/cm3,
poziom aktywacji nie mniej niż 38 mN/m, współczynnik tarcia nie większy niż 0,3, średnica nawinięcia max.
800mm, tuleja papierowa wewnętrzna- 152mm
- folia PE biała o szerokości 955mm i grubości 50µ, ilość 1800 kg
Specyfikacja : transparentna folia polietylenowa przeznaczona do pakowania żywności w bezpośrednim kontakcie,
jednostronnie aktywowana, jednostronnie zgrzewalna, przeznaczona do laminacji, gęstość 0,92-0,94 g/cm3,
poziom aktywacji nie mniej niż 38 mN/m, współczynnik tarcia nie większy niż 0,3 średnica nawinięcia max.
800mm, tuleja papierowa wewnętrzna- 152mm
Oferta powinna uwzględniać:
 dostawę do siedziby firmy Pro-Flex S.A. ul. Mickiewicza 17, 05-850 Ożarów Mazowiecki

III. TERMIN DOSTARCZENIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia do Zamawiającego: najpóźniej do dnia 30.06.2017

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

IV.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać
z postępowania.

się Oferenci, którzy

nie podlegają wykluczeniu

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:
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. Oferent powinien wykazać się spełnianiem następujących warunków:
 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
 posiadania wiedzy i doświadczenia koniecznej do dostarczenia przedmiotu zamówienia,
 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
Oferent składając ofertę deklaruje tym samym, że spełnia wskazane kryteria dostępu. Zamawiający zastrzega
sobie prawo do weryfikacji spełniania powyższych kryteriów na każdym etapie postępowania.

IV.3. Sposób przygotowania oferty
 Oferent może złożyć tylko jedną 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.
 Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 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
Cena określona przez Oferenta jest ceną ostateczną, nie będzie podlegała negocjacjom i zostanie ustalona na
cały okres trwania Umowy.

Złożona oferta musi zawierać odniesienie do wszystkich kryteriów punktowanych (w przypadku braku informacji
Zamawiający ma prawo przyznać w danej kategorii zero punktów).

IV.4. Termin ważności oferty:
Termin ważności oferty: 60 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_folia”.
W przypadku składania oferty droga mailową w tytule maila powinno zostać wpisane „Oferta_folia”.
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: 26.05.2017, 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:
Waga
Kryterium - nazwa
kryterium
Cena [netto w PLN]
Ceny w walutach obcych będą
przeliczane na PLN po kursie
sprzedaży NBP z dnia otwarcia
ofert
Czas dostawy [dni]
czas dostawy liczony od dnia
złożenia zamówienia (w pełnych
dniach)

Sposób oceny kryterium

90%

cena najniższa z otrzymanych ofert / cena z badanej
oferty * 100 punktów * WAGA

10%

termin dostawy najkrótszy / termin dostawy z badanej
oferty * 100 punktów * WAGA








Kryteria odnoszą się do każdego kompletu; punktacja liczona będzie oddzielnie dla każdego kompletu.
Ocena ofert stanowi sumę punktacji przyznanej we wszystkich kryteriach w podziale na komplety.
W przypadku braku odniesienia w ofercie do któregoś z wskazanych kryteriów oceny, Zamawiający ma prawo
przyznać zero punktów w kryterium.
Zamawiający wybierze ofertę, która spełnia kryteria dostępu oraz uzyska największą ilość punktów w
odniesieniu do każdego z kompletów wałków.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulacji zapytania na każdym etapie jego realizacji, najpóźniej do
momentu ostatecznego wyboru dostawcy, bez podania przyczyny anulacji.
Zamawiający dopuszcza 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.
Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
 Oferent, który złożył ofertę zostanie wykluczony z postępowania,
 Treść oferty jest niezgodna z treścią Zapytania Ofertowego,
 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.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie podpisania umowy/zamówienia, bez podania uzasadnienia
zmiany decyzji.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE


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. Formularz ofertowy

