
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

Nazwa przedsiębiorstwa ART VISUAL KATARZYNA RYBICKA-SADKA 

NIP 9532387576 

Adres siedziby 85-189 BYDGOSZCZ, DOBRZYŃSKA 22 

Nr wniosku o powierzenie grantu C/FWI-C19/2021/236 

 

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym: 

1. Zmiany w zapytaniu 

W zapytaniu ofertowym wystąpił błąd piśmienny w punkcie 2 i został skorygowany było „Obszar 
zadruku 600 mmx 90 mm”, jest „Obszar zadruku 600 mmx 900 mm” 
Wydłużony został również termin składania ofert do dnia 25.05.2021r. 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest Ploter drukujący. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1) UV Led 

2) Obszar zadruku 600mm x 900mm 

3) 8 kolorów (Cyan, Magenta, Black, Light Magenta, Light Cyan, White, Varnish) 

4) Dwie głowice drukujące 

5) Możliwość zadruku każdej powierzchni np.: różnego rodzaju gadżety (zapalniczki, 

telefony, karty czip, obudowy, pudełka, osłony, podkładki pod myszy standy, kartony, 

plexi, winyle, guma, metal, aluminium, tworzywa sztuczne, papier, drewno, sklejka, 

maty, blaty, ekrany, ceramika, szkło, płytki, gres, terakota, materiały, tekstylia, odzież, 

koszule, t-shirt ) 

6) Maszyna posiada przystawkę „KEBAB” 

7) stół z podsysem 

8) Rozdzielczość druku 2160 DPI 

9) Przystawka RotateRoll do druku okrągłych przedmiotów 

10) możliwość druku na materiałach nieregularnych do wysokości 180mm 

11) Głowice lamp XP600 



 
12) Maksymalna prędkość drukowania 25m/h 

1. Zamawiający informuje, że dokona weryfikacji zaoferowanych przez Wykonawcę 

parametrów w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego ”Potwierdzenie parametrów 

przedmiotu zamówienia ” 

2. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych lub 

pochodzenia Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania 

równoważnych rozwiązań, tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne  

– co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w przedmiocie zamówienia. 

3. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji 

technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 

4. Przedmiot zamówienia musi posiadać gwarancję minimum 12 miesięczną. Po stronie 

Wykonawcy będzie zapewnienie serwisu gwarancyjnego w okresie trwania gwarancji. 
Przedmiot zamówienia określa, Kod CPV 30232100-5: Drukarki i plotery 

 
 
 

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, 
przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe 

 
Nie dotyczy 

 
 
 

4. Kryteria oceny oferty 

 

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: Cena netto, gwarancja 

oraz czas reakcji serwisu. 
 

5. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych 
kryteriów oceny oferty 

 
 

KRYTERIUM WAGA (pkt) 

Cena netto 60 

Gwarancja 10 

Czas reakcji serwisu 30 

 
 

6. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty 

 
 



 
Cena netto –Pc 

 

Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru: 
              C N x waga               Pc – otrzymane punkty 

  P C =                                               C N – cena netto oferty najkorzystniejszej  

                  C R                       C R – cena netto oferty rozpatrywanej  

Oferta za kryterium „Cena netto” może otrzymać maksymalnie 100 pkt. 

a) Okres gwarancji -Pg 

W kryterium okres gwarancji Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie informacji 

zawartych w formularzu ofertowym, tj. Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym okres 

gwarancji w liczbie miesięcy. 
Zamawiający jednocześnie informuje, że minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. 

Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego.  

W przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy, 

oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.  

W ramach kryterium „okres gwarancji” oferta będzie oceniana w następujący sposób: 
 

Lp. 
Okres gwarancji 

w liczbie miesięcy 

Liczba przyznanych 

punktów  

1 większe lub równe 18 10 

5 13 - 18 5 

6 12 0 

 

W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże okresu gwarancji w Formularzu ofertowym, oferta 

Wykonawcy w ramach tego kryterium  otrzyma 0 punktów, a okres gwarancji zostaje ustalony na 

12 miesięcy. 

Oferta za kryterium „okres gwarancji” może otrzymać maksymalnie 10 pkt. 

a) Czas reakcji serwisu (podany w godzinach) – Pcz 
Czas reakcji serwisu oznacza przyjazd technika w miejsce instalacji od moment zgłoszenia usterki. 

Punktacja za czas reakcji serwisu będzie obliczana na podstawie wzoru: 

Oferta za kryterium „Czas reakcji serwisu” może otrzymać maksymalnie 30 pkt. 

 

              Cz N x waga                   P cz – otrzymane punkty 

P T =                                            Cz N – czas w najkorzystniejszej ofercie 

                  Cz R                           Cz R – czas w rozpatrywanej ofercie 

 

7. Termin składania ofert 

 
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.05.2021r. 
 

        7. Miejsce i sposób składania ofert  



 
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej - osobiście lub przesyłką 

pocztową/kurierską na adres siedziby Zamawiającego lub skanu 

podpisanej oferty na adres e-mail: kasia@artvisual.pl 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Proponowaną wartość należy przedstawić w Formularzu 
Ofertowym (Załącznik Nr 1). 

5. Wartość oferty musi zostać przedstawiona  jako wartość netto 
wyrażona w jednostkach pieniężnych z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku, będą obowiązywały przez cały okres związania 
ofertą i będą wiążące dla zawieranej umowy. 

6. W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, 
Zamawiający przeliczy  
te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku 
Polskiego obowiązującego w dniu publikacji zapytania ofertowego. 

7. Oferta musi być ważna do minimum do 30.06.2021r. W razie 
niepodania terminu związania ofertą lub terminu krótszego, oferta 
Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania 
Ofertowego. Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość 
wydłużenia terminu związania ofertą po uprzednim wyrażeniu zgody 
Wykonawcy. 

8. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może 
wprowadzić zmiany  
do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie 
winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem 
nieważności przed upływem terminu składania ofert.  

9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w 
określonym terminie. W razie braku złożenia wyjaśnień w 
określonym terminie oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. 

10. W razie braku złożenia niezbędnych oświadczeń lub dokumentów 
Wykonawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w określonym 
terminie. W razie braku uzupełnienia  
w/w dokumentów lub oświadczeń w wyznaczonym terminie oferta 
Wykonawcy zostanie odrzucona. 

11. Zmiany treści zapytania Ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone przez 
Zamawiającego na zapytania Wykonawców stają się integralną 
częścią zapytania Ofertowego i są wiążące  
dla Wykonawców. 

12. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby 
upoważnione  
do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą 
z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego 
pełnomocnictwa. 



 
13. Oferta powinna zawierać wypełnione zgodnie z zapytaniem 

ofertowym załączniki do zapytania ofertowego, a także inne 
dokumenty jeśli była potrzeba ich dostarczenia. 

14. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z 
tłumaczeniem na język polski. 

 

       8. Termin realizacji umowy 

 

Termin realizacji umowy planowany jest do  07.04.2021r. 
 
 

9. Kontakt w sprawie składania ofert 

 
Osobą do kontaktu jest Katarzyna Rybicka 
Nr. Telefonu: 506 391 054 
e-mail: kasia@artvisual.pl 

Ze składania ofert wykluczone są osoby i podmioty powiązane osobowo i kapitałowo  
z zamawiającym. 

 

Informacje, które powinny zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym, jeżeli Zamawiający je 

przewidział: 

 

10. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w   wyniku przeprowadzonego postępowania o   
udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy 

 
1. Zamawiający przewiduje możliwości zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w 

następujących przypadkach gdy: 
1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje 

konieczność zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę; 
2) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne  

i niemożliwe do przewidzenia lub zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron umowy). Strony mają 
prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu realizacji. Strony 
zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem  
o wystąpieniu ww. przeszkód; 

3) zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność 
prawna, ekonomiczna lub techniczna w toku dostawy, za którą żadna ze stron nie ponosi 
odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy  
- zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji 
wykonania umowy. 

4) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy między 
innymi na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy  
o dofinansowanie projektu lub przepisów prawnych,  



 
5) zaistnieje potrzeba zmiany terminu dostawy w przypadku przesunięcia przez Zamawiającego 

płatności dla Wykonawcy ( o różnicę w terminie płatności), 
6) na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub 

przepisów prawnych, 
7) wystąpi  siła wyższa, 
8) wystąpi inna niż wymieniona siła wyższa (zdarzenie zewnętrzne lub sytuacja wynikła po 

stronie Zamawiającego, którego nie mógł przewidzieć i zapobiec, a które uniemożliwia  
wykonania przedmiotu umowy, w tym dochowania terminów dostawy zgodnie z zapytaniem 
ofertowym i dokumentacją; 

9) Ponadto zezwala się na zmiany warunków płatności na każdym etapie realizacji 
zamówienia. 

2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności,  podpisanego przez obie strony umowy. 

 
 

11. Możliwość składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje 

 
Nie dotyczy 
 
 
 

12. Sposób przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający 
wymaga lub dopuszcza ich składanie 

 
 

Nie dotyczy 
 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

 

1. Formularz ofertowy  
2. Oświadczenie o braku powiązań. 
3. Potwierdzenie parametrów przedmiotu zamówienia. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik 1 do Zapytania ofertowego 

 

FORMULARZ OFERTOW 

………………………… 

Nazwa Wykonawcy 

………………………… 

Adres Wykonawcy 

……………………………. 

Dane teleadresowe  

………………………… 

NIP, REGON  

ART VISUAL KATARZYNA RYBICKA-SADKA 

85-189 BYDGOSZCZ, 

 DOBRZYŃSKA 22 

 

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na zakup ………………………………………….., 

oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym za wartość: 

 

Przedmiot 

zamówienia 

 

Ilość 
Nazwa/Model/Producent Wartość netto 

 

Waluta 

 

 

1 szt. 

   

 



 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i nie wnosimy 

żadnych zastrzeżeń. 

2. Oświadczam, że uzyskałem wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty. 

3. Oświadczam, że wyżej podana wartość  obejmuje realizację wszystkich zobowiązań 

Wykonawcy opisanych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami. 

4. Oświadczam, iż oferta ważna jest do dnia  ………………………. r. 

5. Oświadczam, iż zostałem zaznajomiony z faktem, że pod uwagę będą brane wyłącznie 

oferty kompletne w szczególności złożone na formularzu ofertowym, podpisane i 

zawierające wycenę wszystkich pozycji załączników do formularza ofertowego. Każdy 

wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

6. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że oferty przysłane po terminie nie będą 

rozpatrywane. 

7. Oświadczam, że okres gwarancji wynosi …… miesięcy od podpisania protokołu 

końcowego odbioru. 

8. Oświadczam, że czas reakcji serwisu wynosi ……. godzin od zgłoszenia usterki.  

9. Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

1) Oświadczenie o braku powiązań.  

2) Potwierdzenie parametrów przedmiotu zamówienia. 

 

          ……………………………………………. 

                                                                                       (podpis i/lub pieczęć  upoważnionego 

                                                                                           Przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik 2 do Zapytania ofertowego 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH 

 

Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 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 wykonawcy a wykonawcą, 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,  
d. d. 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, 

 

 

 

 

 

 

 

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

…………..…………..………………… 

(miejscowość, data)                (podpis i/lub pieczęć            

upoważnionego 

                                                                                                 Przedstawiciela Wykonawcy) 



 
 

 

Załącznik 3 do Zapytania ofertowego 

 

 

POTWIERDZENIE PARAMETRÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Lp. Parametry wskazane przez 

Zamawiającego w zapytaniu ofertowym 

Potwierdzenie przez 

Wykonawcę parametrów 

wpisanie odpowiednio 

TAK/NIE 

1 UV Led  

2 Obszar zadruku 600mm x 900mm  

3 8 kolorów (Cyan, Magenta, Black, Light 

Magenta, Light Cyan, White, Varnish) 

 

4 Dwie głowice drukujące  

5 

Możliwość zadruku każdej powierzchni np.: 

różnego rodzaju gadżety (zapalniczki, 

telefony, karty czip, obudowy, pudełka, 

osłony, podkładki pod myszy standy, kartony, 

plexi, winyle, guma, metal, aluminium, 

tworzywa sztuczne, papier, drewno, sklejka, 

maty, blaty, ekrany, ceramika, szkło, płytki, 

gres, terakota, materiały, tekstylia, odzież, 

koszule, t-shirt ) 

 

6 Maszyna posiada przystawkę „KEBAB”  

7 stół z podsysem  

8 Rozdzielczość druku 2160 DPI  

9 Przystawka RotateRoll do druku okrągłych 

przedmiotów 

 

10 możliwość druku na materiałach 

nieregularnych do wysokości 180mm 

 



 
11 Głowice lamp XP600  

12 Maksymalna prędkość drukowania 25m/h  

 

W przypadku odpowiedzi przeczącej (NIE) Wykonawca jest zobowiązany do wskazania  

równoważności zaoferowanego parametru pod warunkiem, że zaoferowana równoważność nie może być 

gorsza od wymagań Zamawiającego. 

 

 

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

.…………..…………..…………………. 

(miejscowość, data)      (podpis i/lub pieczęć                              

upoważnionego 

                                                                                                 Przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 


