Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert
do dnia 24-05-2016 do godziny 14-00-00
Nazwa zamawiającego
WYDAWNICTWO JEDNOŚĆ

Numer ogłoszenia
001

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
Siedziba firmy Wydawnictwo Jedność, 25-013 Kielce, ul. Jana Pawła II nr 4 - do dnia
24.05.2016 r. do godz. 14.00 z dopiskiem „Zbieraczka”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
przetargi@jednosc.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Ks. Leszek Skorupa

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Używana maszyna zbierająca 1571 (nie starsza niż 3-letnia) firmy Müller Martini, która
zapewni wysoki komfort obsługi i dużą zmienność formatową, wydają obróbkę małych i
średnich zleceń na oprawę bezszyciową.

Kategoria ogłoszenia
Dostawy

Podkategoria ogłoszenia
Urządzenia drukarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: Świętokrzyskie, Powiat: m. Kielce, Miejscowość: Kielce

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Dostawa i instalacja drukarskiej maszyny zbierającej.

Przedmiot zamówienia
Używana maszyna zbierająca 1571 (nie starsza niż 3-letnia) firmy Müller Martini, która
zapewni wysoki komfort obsługi i dużą zmienność formatową, wydają obróbkę małych i
średnich zleceń na oprawę bezszyciową.

Kod CPV
42991200-1

Nazwa kodu CPV
Maszyny drukarskie

Harmonogram realizacji zamówienia
Realizacja do 31 maja 2016 r.

Załączniki
Brak załączników

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i 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) 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. 2. Oferent powinien posiadać odpowiednie
zasoby osobowe zdolne do wykonania przedmiotu Zamówienia oraz posiadać odpowiednią
wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem Zamówienia, 3. Oferent powinien
zagwarantować sposób realizacji usługi korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska
poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. niezbędnych
do realizacji ww. usługi.

Wiedza i doświadczenie
Oświadczenie o posiadaniu odpowiednich uprawnień do występowania w obrocie prawnym,
zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego
doświadczenie i kadry osobowej umożliwiających realizację zamówienia.

Potencjał techniczny
Oświadczenie o posiadaniu uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z właściwymi przepisami prawa i zasadami obowiązującymi w państwach UE.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Oświadczenie o organizacji firmy i osób zdolnych do realizacji zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Wymagane przynajmniej łącze oświadczenia o treści j.n.: 1. Jestem uprawniony do
występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 2. Posiadam
odpowiednie doświadczenie i kadrę osobową umożliwiające realizację zamówienia. 3.
Posiadam odpowiednie uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z właściwymi przepisami prawa i zasadami obowiązującymi w państwach UE. 4.
Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Każdemu z kryteriów oceny przyporządkowana jest waga. Zamawiający dokonuje oceny
ofert w zakresie danego kryterium przyznając danej ofercie odpowiednią ilość punktów.
Iloczyn przyznanych punktów odnośnie danego kryterium oceny i wagi tego kryterium daje
wynik oceny w zakresie tego kryterium. Oferta, która uzyska najwyższą sumę wyników
oceny, uznana zostanie za ofertę najkorzystniejszą. Kryteria i wagi: Cena - 50% Termin
realizacji - 10% Wartość techniczna - 30% Warunki realizacji, serwis, gwarancja, płatność:
10% Ponadto Zamawiający przy dokonywaniu wyboru oferty będzie się kierował
elementarnymi zasadami obowiązującymi we wspólnotowym jednolitym rynku europejskim,
w szczególności zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania, zasadą
ochrony uczciwej konkurencji, zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług,
zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku. W ofercie należy
odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie,
jedno lub więcej kryteriów w ocenie zostanie przyznanych mu 0 pkt. w danym kryterium.

Wykluczenia

Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą podmioty spełniające poniższe
kryteria, oceniane na podstawie oświadczeń będących załącznikiem do formularza
ofertowego. Niespełnienie jakiegokolwiek z niżej wymienionych kryteriów, skutkować
będzie odrzuceniem oferty: 1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane
osobowo i 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) 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. 2. Oferent powinien posiadać odpowiednie zasoby osobowe zdolne do wykonania
przedmiotu Zamówienia oraz posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie
objętym przedmiotem Zamówienia, 3. Oferent powinien zagwarantować sposób realizacji
usługi korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji
zużycia materiałów, surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji ww. usługi.

Zamawiający (beneficjent)
Nazwa
WYDAWNICTWO JEDNOŚĆ

Adres
ul. Jana Pawła II nr 4
25-013 Kielce
świętokrzyskie

Numer telefonu
41 349 50 01

Fax
41 343 26 51
NIP
6570011469

Tytuł projektu

„Wprowadzenie innowacyjnych produktów drukarskich poprzez zakup zautomatyzowanej
linii produkcyjnej do drukarni Wydawnictwa Jedność”

Numer projektu
WND-RPSW 02.05.00-26-265/16

