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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: 

 
I. System cyfrowego naświetlania form drukowych 

w następującym zakresie: 
 
1. Format płyt max/min - 1325x1650 / 394x394 mm. 
2. Prędkość świecenia: 14-15 płyt na godzinę (dla płyt o czułości 130 mJ/cm2). 
3. Liniatura do 450 lpi. 
4. Rozdzielczość – 2300-2400 dpi. 
5. Redundancja – wbudowany nadmiar mocy gwarantujący ciągłość pracy systemu bez spadku wydajności. 
6. Dynamiczny autofokus w zakresie +/- 150 mikrometrów. 
7. Kompensacja termiczna w zakresie temperatur 17-30 stopni Celsjusza. 
8. Korekcja geometryczna rozmiarów płyt do 1 mm. 
 

II. Oprogramowanie do systemu naświetlania form drukowych 

w następującym zakresie: 
 

1. Moduł do zarządzania kolorem. 
2. Moduł sprawdzania plików, optymalizacji i normalizacji. 
3. Podgląd rastrowy prac po rapowaniu. 
4. Moduł zarządzania barwą. 
5. Weryfikacja zrastrowanej pojedynczej strony lub całej impozycji. 
6. Automatyzacja oparta na szablonach. 
7. Moduł do impozycji opakowań. Tworzenie gotowych do druku layotów. 
 
 

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

 
 



 
 

 

 

 Strona 2 
 

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 02.03.2017 r. 
Oferty będą rozpatrzone w dniu 03.03.2017 r. 

 
 

Planowany termin realizacji zamówienia: 
Zamówienie zostanie zrealizowane do 30.04.2017 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 02.03.2017 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. 
 
Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych na poz. I lub poz. II. 
 
Kod CPV zamówienia: 42991300-2 System fotoskładu, 48970000-8 Pakiety oprogramowania dla drukarni 
 

 
 

mailto:krzysztof.plackowski@kentpak.pl
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Formalności po wyborze oferty: 
 
Wybór wykonawcy nastąpi w dniu 03.03.2017 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 

 
 

I. System cyfrowego naświetlania form drukowych 

w następującym zakresie: 
 
1. Format płyt max/min - 1325x1650 / 394x394 mm. 
2. Prędkość świecenia: 14-15 płyt na godzinę (dla płyt o czułości 130 mJ/cm2). 
3. Liniatura do 450 lpi. 
4. Rozdzielczość – 2300-2400 dpi. 
5. Redundancja – wbudowany nadmiar mocy gwarantujący ciągłość pracy systemu bez spadku wydajności. 
6. Dynamiczny autofokus w zakresie +/- 150 mikrometrów. 
7. Kompensacja termiczna w zakresie temperatur 17-30 stopni Celsjusza. 
8. Korekcja geometryczna rozmiarów płyt do 1 mm. 
 

II. Oprogramowanie do systemu naświetlania form drukowych 

w następującym zakresie: 
 

1. Moduł do zarządzania kolorem. 
2. Moduł sprawdzania plików, optymalizacji i normalizacji. 
3. Podgląd rastrowy prac po rapowaniu. 
4. Moduł zarządzania barwą. 
5. Weryfikacja zrastrowanej pojedynczej strony lub całej impozycji. 
6. Automatyzacja oparta na szablonach. 
7. Moduł do impozycji opakowań. Tworzenie gotowych do druku layotów. 

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

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

I. System cyfrowego naświetlania form drukowych 

w następującym zakresie: 
 
1. Format płyt max/min - 1325x1650 / 394x394 mm. 
2. Prędkość świecenia: 14-15 płyt na godzinę (dla płyt o czułości 130 mJ/cm2). 
3. Liniatura do 450 lpi. 
4. Rozdzielczość – 2300-2400 dpi. 
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5. Redundancja – wbudowany nadmiar mocy gwarantujący ciągłość pracy systemu bez spadku wydajności. 
6. Dynamiczny autofokus w zakresie +/- 150 mikrometrów. 
7. Kompensacja termiczna w zakresie temperatur 17-30 stopni Celsjusza. 
8. Korekcja geometryczna rozmiarów płyt do 1 mm. 
 

II. Oprogramowanie do systemu naświetlania form drukowych 

w następującym zakresie: 
 

1. Moduł do zarządzania kolorem. 
2. Moduł sprawdzania plików, optymalizacji i normalizacji. 
3. Podgląd rastrowy prac po rapowaniu. 
4. Moduł zarządzania barwą. 
5. Weryfikacja zrastrowanej pojedynczej strony lub całej impozycji. 
6. Automatyzacja oparta na szablonach. 
7. Moduł do impozycji opakowań. Tworzenie gotowych do druku layotów. 
 
 

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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