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Bardo, dnia 22.02.2017 r. 
 
 

Zapytanie ofertowe 
 

 
KENT-PAK OPAKOWANIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą przy ul. Fabryczna 18, 57-256 Bardo, 
 

ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 
 

3. Oś priorytetowa: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach 
Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R 

Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne pn.: 
„Wdrożenie nowej technologii produkcji wysokojakościowych opakowań o przełomowych walorach 

użytkowych” 
 
 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT 
 
 

Opis przedmiotu zamówienia: 

 
Linia technologiczna do zadruku opakowań 

w następującym zakresie: 
 
1. Maksymalny format papieru: 1205 x 1640 mm 
2. Minimalny format papieru: 600 x 800 mm 
3. Maksymalny format druku: 1190 x 1640 mm 
4. Wydajność (druk jednostronny) do 7 zespołów drukujących z dwoma wieżami lakierującymi: 14-16 tys. ark./h 
5. Podłoża drukowe: 0,1 – 1,2 mm 
6. Wysokość stosu od podłogi dla nakładaka: 1500 mm 
7. Wysokość stosu od podłogi dla wykładania: 1500 mm 
8. Budowa agregatowa 
9. Cylinder drukujący i przekazujący o podwójnej średnicy. 
10. Układ cylindrów w pozycji „na godzinie 7” 
11. Liczba kolorów: 7 
12. Napięcie/częstotliwość: 380-420 V/50 Hz 
 

Uwaga! 
Wymaga się aby oferty były ważne do 30.04.2017 roku. 

 
Sposób obliczania ceny: 

Cena zakupu obejmuje cenę jednostkową wykonanych prac 
czyli cenę netto wykonanych prac, podatek VAT, cenę brutto. 

 
 

Termin składania ofert: 
Termin składania ofert rozpoczyna się z dniem 22.02.2017 r. 

 i będą one przyjmowane do dnia 24.03.2017 r. 
Oferty będą rozpatrzone w dniu 27.03.2017 r. 
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Planowany termin realizacji zamówienia: 

Zamówienie zostanie zrealizowane do 30.06.2017 r. 
 
 

 
Opis kryteriów mający wpływ na wybór oferty 
 
 

• Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będziemy kierować się kryterium – najniższa 
cena. 
• Ocena oferty w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana w następujący 
sposób: 
 
Cena oferty najniższej spośród wszystkich nieodrzuconych ofert 
---------------------------------------------------------------------------------------- x 100 = ilość punktów 
Cena oferty ocenianej 

 
• Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. 
• Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych. 

 
Uwaga: Dopuszcza się składanie ofert w walucie euro. W takim przypadku waluta euro zostanie 
przeliczona na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego wybór najkorzystniejszej 
oferty. 
 

 
Miejsce, sposób i termin składania ofert: 
 
 

Oferty prosimy składać osobiście lub pocztą na adres korespondencyjny firmy: 
 

KENT-PAK OPAKOWANIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Fabryczna 18, 57-256 Bardo 

 
lub 

drogą elektroniczną na adres krzysztof.plackowski@kentpak.pl 
 

w terminie określonym w niniejszym zaproszeniu tj. od dnia 22.02.2017 r. do dnia 24.03.2017 r. 
 

Uwaga: 
 
Zastrzega się, iż w celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom 
powiązanym osobowo lub kapitałowo  z KENT-PAK Opakowania Sp. z o.o. 
 
Kod CPV zamówienia: 42991210-4 Maszyny drukarskie offsetowe 
 

 
Formalności po wyborze oferty: 
 
Wybór wykonawcy nastąpi w dniu 27.03.2017 r. w oparciu o oferty złożone w formie pisemnej w terminie 
określonym w niniejszym zaproszeniu. 

 
Decyzja o wyborze dostawcy zostanie umieszczona na stronie internetowej  www.kentpak.pl 
 
Zamawiający dopuszcza zamknięcie postępowania ofertowego - na każdym jego etapie bez dokonywania 
wyboru Wykonawcy bez podawania przyczyn. W szczególności chodzi tutaj o przypadki, w których 
wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 
zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 

 
 

mailto:krzysztof.plackowski@kentpak.pl
http://www.kentpak.pl/
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                                                                                                                          ........................................ 
              /pieczęć firmowa/               /miejscowość i data/ 

 
FORMULARZ OFERTOWY: 

 
Nawiązując do ogłoszonego dnia 22.02.2017 r. zaproszenia do składania ofert na: 

 
 

Linia technologiczna do zadruku opakowań 

w następującym zakresie: 
 
1. Maksymalny format papieru: 1205 x 1640 mm 
2. Minimalny format papieru: 600 x 800 mm 
3. Maksymalny format druku: 1190 x 1640 mm 
4. Wydajność (druk jednostronny) do 7 zespołów drukujących z dwoma wieżami lakierującymi: 14-16 tys. ark./h 
5. Podłoża drukowe: 0,1 – 1,2 mm 
6. Wysokość stosu od podłogi dla nakładaka: 1500 mm 
7. Wysokość stosu od podłogi dla wykładania: 1500 mm 
8. Budowa agregatowa 
9. Cylinder drukujący i przekazujący o podwójnej średnicy. 
10. Układ cylindrów w pozycji „na godzinie 7” 
11. Liczba kolorów: 7 
12. Napięcie/częstotliwość: 380-420 V/50 Hz 

 
 
My, niżej podpisani 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Działając w i mieniu i na rzecz:……...................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

(nazwa firmy, dokładny adres oferenta) 
 
 
Składamy ofertę na: 
 

Linia technologiczna do zadruku opakowań 

w następującym zakresie: 
 
1. Maksymalny format papieru: 1205 x 1640 mm 
2. Minimalny format papieru: 600 x 800 mm 
3. Maksymalny format druku: 1190 x 1640 mm 
4. Wydajność (druk jednostronny) do 7 zespołów drukujących z dwoma wieżami lakierującymi: 14-16 tys. ark./h 
5. Podłoża drukowe: 0,1 – 1,2 mm 
6. Wysokość stosu od podłogi dla nakładaka: 1500 mm 
7. Wysokość stosu od podłogi dla wykładania: 1500 mm 
8. Budowa agregatowa 
9. Cylinder drukujący i przekazujący o podwójnej średnicy. 
10. Układ cylindrów w pozycji „na godzinie 7” 
11. Liczba kolorów: 7 
12. Napięcie/częstotliwość: 380-420 V/50 Hz 
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1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia i uznajemy się za związanych określonymi        
w nim postanowieniami i zasadami postępowania, w tym spełniamy pozostałe wymogi obligatoryjne 

 
2. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

 
Razem cena netto: …………………………………..…………………….. 
(Słownie cena netto:………………………….… ………………………….. 
…………………………..…………………………………………………….) 

VAT ……..……% tj.  ………………..………………………………………. 

Cena brutto: ………………………………………..………………………….. 

3. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego             
w zapytaniu ofertowym: 

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

 
4. Termin ważności oferty  
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
5. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są: 
……………………………………………………………………………..……………………………………………… 

  
 
 
 

 
/Podpis oferenta/ 
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