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Nakło nad Notecią 11.09.2021 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

Zamawiający 

MKCOLOR MICHAŁ KALUSKA 
ul. Jana Kilińskiego, nr 27  
89-100, poczta Nakło nad Notecią 
NIP 5581726119 
REGON 340631504 
tel. 601621864 
e-mail: mkcolor@op.pl       
 
 
                   

Proszę o przedstawienie oferty na: 

 
 

1. Opis zadania: 

a/ Informacja o współfinansowaniu: 

Zapytanie ofertowe zostało skierowane w związku z realizacją przez Zamawiającego operacji  
pt. „Zakup innowacyjnej maszyny poligraficznej dla firmy MKCOLOR.”. Operacja współfinansowana 
jest przez Unię Europejską w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

b/ tryb udzielenia zamówienia: 

1) Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad 
konkurencyjności wyboru wykonawców dla zadań przewidzianych do wsparcia z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

2) Zamówienie jest objęte dofinansowaniem ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014–2020 

3) Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne z uwzględnieniem obowiązku traktowania  
na równych prawach wszystkich wykonawców uczestniczących w postępowaniu zakupowym  
w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej i efektywnej konkurencji. 

 

Dostawa plotera stołowego UV w ramach operacji  
pn. „Zakup innowacyjnej maszyny poligraficznej dla firmy MKCOLOR.” 
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c/  opis przedmiotu zamówienia: 

1) Przedmiotem zamówienia dostarczenie do Wykonawcy maszyny poligraficznej - Plotera 
stołowego UV w miejscowości Nakło nad Notecią, ul. Kilińskiego 27. 

Minimalne parametry techniczne: 

-hybryda 

- min. 3 głowice 

- druk UV 

- szerokość zadruku minimum 200cm 

-min. grubość podłoża 40 mm 

 
2)  Zamawiający z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zawrze umowę na dostawę 
sprzętu. 
 
d/ okres gwarancji 
Na przeprowadzone sprzęt Wykonawca udzieli co najmniej 12 miesięcznej gwarancji, początek 
okresu gwarancji jakości: dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu 
zamówienia bez zastrzeżeń;  

2. Kryteria oceny oferty: 

a/ wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 
1) cena netto 90 punktów 
2) okres gwarancji 10 punktów 
 

b/ opis sposobu przyznawania punktacji: 
1) Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny oraz okresu 
gwarancji. 

2) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

Cena oferty – waga 90% 
Okres gwarancji – waga 10% 
3) Sposób oceny ofert: 
a) Ocena kryterium cena - łączna waga kryterium wyboru oferty wynosi 90% - wskaźnik Kc 
Ocena zostanie dokonana wg wzoru: 
Kc = Cmin / Cb x 90 
Gdzie : 
Kc - kryterium cena oferty, 
Cmin - oferta z najniższą ceną, 
Cb - cena oferty badanej, 
90 - waga kryterium ceny, 
b) Ocena kryterium okres gwarancji-łączna waga kryterium wyboru oferty wynosi 10% - wskaźnik Kg 
Opis metody przyznania punktów: 
Kg = Gb/Gmax x 10 
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Gdzie: 
Kg - kryterium okres gwarancji, 
Gb - wartość badanej oferty [podana w miesiącach], 
Gmax - najwyższa wartość spośród złożonych ważnych ofert [podana w miesiącach], 
10 - waga kryterium okres gwarancji  
d) Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. Suma punktów 
przyznanych danej ofercie zostanie obliczona wg wzoru: 
Sko = Kc + Kg 
Gdzie: 
Sko - suma przyznanych punktów wg kryteriów oceny, 
Kc - kryterium cena oferty, 
Kg - kryterium okres gwarancji. 
4) Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. Punkty obliczone 
będą w wartościach liczbowych do drugiego miejsca po przecinku, najkorzystniejsza oferta może 
otrzymać maksymalnie 100 punktów. Przyjęta przez Zamawiającego metodyka oceny kryterium 
zapewnia jej obiektywizm, gwarantuje konkurencyjność postępowania oraz upraszcza opracowanie 
ofert. W przypadku gdy zostaną złożone oferty o takiej samej najniższej cenie, Zamawiający wezwie 
tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w zakresie dotyczącym ceny, w określonym przez 
niego terminie. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą przedstawić ceny wyższej niż  
w złożonych ofertach. 
 
3. Termin i miejsce oraz formy składania ofert: 

a/ Termin składania ofert upływa w dniu – 21 września 2021 roku. 
 
b/ Forma i miejsce składania ofert: 

1. drogą elektroniczną: e-mail: mkcolor@op.pl       
 
2. Pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście na adres: 
 
MKCOLOR MICHAŁ KALUSKA 
ul. Jana Kilińskiego, nr 27  
89-100, poczta Nakło nad Notecią 
 
Oferty należy składać wyłącznie na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do 
Zapytania ofertowego. Do formularza ofertowego należy dołączyć oświadczenie dot. braku 
powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym, stanowiące załącznik nr 2 do zapytania 
ofertowego. 

Uwaga!  Za termin złożenia oferty uznaje się datę fizycznego lub e-mailowego dostarczenia oferty 
do siedziby zamawiającego. 

c/ Informacje dodatkowe 
 
 1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 2) Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się w dniu wskazanym jako termin zakończenia składania ofert. Okres związania  
z ofertą może być wydłużony na wniosek Zamawiającego jak i Wykonawcy. 
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 3) Przewiduje się podpisanie z wybranym Wykonawcą umowy na realizację zadania. Umowa nie 
stanowi części zapytania, natomiast elementy z wybranej oferty w postaci ceny, okresu gwarancji 
zostaną przeniesione do umowy. 

4. Informacja o wykluczeniu z możliwości udzielenia zamówienia 

W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym 
osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie  
się wzajemne powiązania między Zamawiającym, lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w jego imieniu, lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane  
z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, 
polegające w szczególności na:  

1)  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w kapitale innego podmiotu;  

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, kontrolnego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika; 

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

5. Informacja o unieważnieniu postępowania 

a/ Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania  w przypadku braku złożenia  
co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.   
 

b/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku nie 
otrzymania dofinansowania przedmiotowego zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

 
c/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego postępowania ofertowego bez 

podania przyczyn na każdym jego etapie, w szczególności gdy cena najkorzystniejszej oferty 
przekroczy kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

6. Informacja, w jakich przypadkach oferta zostanie odrzucona: 

a/ Odrzuceniu podlegają oferty:  

1) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,  

2) złożone przez podmiot:  

- powiązany osobowo lub kapitałowo z  Zamawiającym, lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w jego imieniu, lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane  
z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, 
polegające w szczególności na:  

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w kapitale innego podmiotu;  
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• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, kontrolnego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika; 

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej 
do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

3) które zostały złożone po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym. 
 
4) które zostały złożone na innym formularzu niż Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 
do zapytania ofertowego. 
 
 
7. Warunki udziału w postępowaniu 

a/ Zamawiający nie przewiduje  warunków udziału w postępowaniu. 

 

 

            
            
       Zamawiający 

       MKCOLOR MICHAŁ KALUSKA 
ul. Jana Kilińskiego, nr 27  
89-100, poczta Nakło nad Notecią 
NIP 5581726119 
REGON 340631504 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki: 
 1)  Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 
 2)  Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 
  
 


