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Warszawa, 20.09.2017 

 

Torro Sp. z o.o. 

UL. BIELAWSKA 6/3,  

02-511 WARSZAWA 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 20092017TORRO33P1 na dostawę i uruchomienie w pełnym zakresie 

sześciokolorowej maszyny arkuszowej z dwiema wieżami lakierującymi oraz zespołem suszącym w wersji 

UV. 

 

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie nowatorskiej technologii autentykacji opakowań” 

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Działania 3.3 Innowacje w MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2014-2020 ogłaszamy nabór ofert na dostawę i uruchomienie w pełnym zakresie 

sześciokolorowej maszyny arkuszowej z dwiema wieżami lakierującymi oraz zespołem suszącym w wersji UV. 

 

Termin składania ofert 

do dnia 2017-10-23 

 

Nazwa zamawiającego 

Torro Sp. z o.o. 

 

Miejsce i sposób składania ofert 

Oferty wraz z załącznikami należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania ofertowego:  

1) Osobiście w biurze firmy pod adresem: ul. Sokołowska 24A, Puchały, 05-090 Raszyn 

2) Pocztą, listem poleconym w biurze firmy pod adresem: ul. Sokołowska 24A, Puchały, 05-090 Raszyn 

3 ) Elektronicznie na adres mailowy dariuszs@torro.pl  

 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę 

dariuszs@torro.pl  

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Dariusz Skoczeń 

 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

+48 22 713 89 90 

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie w pełnym zakresie sześciokolorowej maszyny 

arkuszowej z dwiema wieżami lakierującymi oraz zespołem suszącym w wersji UV. 

 

Kategoria ogłoszenia 

mailto:dariuszs@torro.pl
mailto:dariuszs@torro.pl
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Dostawy 

 

Podkategoria ogłoszenia 

Dostawy inne 

 

Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo: MAZOWIECKIE, Powiat: PRUSZKOWSKI,  Gmina: RASZYN, ul. Sokołowska 24A, Puchały, 05-

090 Raszyn 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia 

Celem zamówienia jest dostawa i uruchomienie w pełnym zakresie sześciokolorowej maszyny arkuszowej z 

dwiema wieżami lakierującymi oraz zespołem suszącym w wersji  UV. 

 

Przedmiot zamówienia 

Podstawowe parametry minimalne:  

 Maksymalny format arkusza 530 x 750 mm 

 Maksymalny powierzchnia zadruku 520 x 736 mm 

 Minimalny format arkusza 257 x 364 mm 

 Wymiar płyty 605 x 745 mm 

 Zakres grubości podłoża drukowego 0,06÷0,8 mm 

System zdalnego sterowania jakością z funkcją predefiniowanych procesów narządu maszyny, systemy 

automatyzacji procesów produkcyjnych, samonakładak strumieniowy z wysokością stosu równą 1000 mm, 

optoelektroniczna kontrola strumienia odstawiająca tłoki, ultradźwiękowa kontrola podwójnych arkuszy, 

czujnik arkuszy przezroczystych, zespoły drukujące (cylindry dociskowe o podwójnej średnicy, cylindry 

transferowe – szkieletonowe o podwójnej średnicy), zespół farbowy (precyzyjna regulacja podawania farby 

– co najmniej 500 kroków otwarcia śruby kałamarza), nawilżanie ciągłe, wykładanie z wysokością stosu 

równym co najmniej 1100 mm, 2 zespoły lakierujące (jedna przystosowana do aplikacji lakierów 

dyspersyjnych, druga do lakierów UV), moduł suszący pomiędzy zespołami lakierującymi z wymiennym 

systemem suszenia IR wraz z systemem ciepłego powietrza oraz UV, wydłużone wykładanie z modułami 

suszącymi IR, nadmuchem ciepłego powietrza i wymienne moduły utrwalające UV z lampą 

niskoenergetycznego UV, system kontroli densytometrycznej, system adjustacji temperatury oddzielnie na 

każdym zespole drukującym , system chłodzenia, dozowania i cyrkulacji roztworu nawilżającego oraz 

termostatowania rozcieraczy w zespołach farbowych, dwa przenośne moduły  utrwalające  UV z wymienną 

lampą niskoenergetycznego UV z możliwością zainstalowania po pierwszym, drugim, piątym i szóstym 

zespole drukującym 

 

Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia w zakresie wpływu na środowisko:  

 Automatyczny system mycia (redukcja zużycia środków myjących, czyściwa i papieru). W myjkach 

obciągów gumowych i cylindrów dociskowych powinien zostać zastosowany system wykorzystujący 

wstępnie nawilżone czyściwo. Powinno to spowodować wyeliminowanie zmywaczy 

rozpuszczalnikowych, ograniczenie zużycia czyściwa oraz ilość odpadów, oraz powinno doprowadzić 

do –ograniczenia  zużycia wody w systemach myjących.  

 Automatyczny system sterowania parametrami druku w procesach rozbiegu maszyny. System ten 

powinien pozwolić m.in. na znacznie szybsze uzyskanie pierwszej akceptowalnej odbitki oraz płynne 

i szybkie rozpędzenie maszyny do prędkości produkcyjnej. Redukcję makulatury rozruchowej i 
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ograniczenie zużycia wszystkich materiałów eksploatacyjnych. Oferowana maszyna powinna 

pozwolić na uzyskanie pierwszej prawidłowej odbitki na poziomie 70 arkuszy. 

 Maszyna powinna zostać wyposażona w system automatycznego mycia zespołów farbowych 

przystosowany do użycia zmywaczy klasy bezpieczeństwa ppoż. AIII o wysokiej temperaturze 

zapłonu, niskiej emisji substancji lotnych, produkowanych z roślinnych surowców odnawialnych. 

 Maszyna powinna zostać wyposażona w układ nawilżania pozwalający w tradycyjnej technologii 

mokrego offsetu na druk bez alkoholu. 

 Maszyna powinna zostać wyposażona dodatkowo w technologię niskoenergetycznego utrwalania 

promieniowaniem ultrafioletowym. Technologia ta powinna charakteryzować się emisja falę tylko o 

określonej długości, która nie powoduje w procesie technologicznym powstawania ozonu i 

wytwarzania dużej ilości ciepła. Dodatkowo technologia niskoenergetycznego powinna powodować 

zmniejszenie emisji CO2 w stosunku do systemów konwencjonalnych.  

 

Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wszystkich wymienionych 

powyżej parametrów charakterystyki technicznej przedmiotu zamówienia. Oferent, który powołuje się na 

rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia 

spełnia określone powyżej wymagania specyfikacji technicznej.  

 

 

Kod CPV 

42991210-4 

 

Nazwa kodu CPV 

Maszyny drukarskie offsetowe 

 

Dodatkowe przedmioty zamówienia 

Nie dotyczy 

 

Harmonogram realizacji zamówienia 

Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z montażem i uruchomieniem musi być zrealizowana w terminie do 

30 września 2018. 

 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

Wykonawca zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi 

żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

 

Wiedza i doświadczenie 

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia lub zobowiązuje się do 

udostępnienia podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia. 

 

Potencjał techniczny 

Wykonawca posiada potencjał techniczny niezbędny dla realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Wykonawca posiada potencjał osobowy niezbędny dla realizacji przedmiotu zamówienia. 
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Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Wykonawca posiada potencjał ekonomiczny i finansowy niezbędny dla realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

Dodatkowe warunki 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.  

 

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. 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy Zamawiającego do żadnego określonego działania.  

• Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy Zamawiającego do akceptacji oferty, w 

całości lub części i nie zobowiązuje firmy Zamawiającego do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji 

lub odrzucenia oferty.  

• Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione 

przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

• Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmiany całości lub części zapytania ofertowego. 

 

 

Warunki zmiany umowy 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty. 

2. Zmiana Umowy wymaga podpisania przez Strony Aneksu. 

3. Wprowadzanie zmian do Umowy po jej zawarciu jest dopuszczalne na następujących warunkach: 

a. jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po 

zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa; 

b. zmiana umownego terminu wykonania Umowy w związku z pojawieniem się okoliczności, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

c. zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu przestojów i opóźnień zawinionych przez 

Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia - 

maksymalnie o okres przestojów i opóźnień; 

d. zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni 

wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia - maksymalnie o czas jej występowania; 

e. zmiana umownego terminu wykonania Umowy na skutek działania organów administracji, a w 

szczególności odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;  

4. Zmiany do Umowy mogą nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy i będą mogły być 

wprowadzone za zgodą Stron. 

 

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

Oferent jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu: 

1) Ofertę w oparciu o załącznik 1 - Formularz ofertowy 

2) Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań jakościowych: specyfikacja techniczna oferowanego 

przedmiotu zamówienia potwierdzona przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 

3) Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności 

Gospodarczej lub innego właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż w dniu 18.09.2017. 
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Zamówienia uzupełniające 

Nie dotyczy 

 

Ocena oferty 

 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

• Cena: 90% 

• Długość gwarancji 10% 

 

 

Ranking ofert przy uwzględnieniu ww. kryteriów ustalony będzie wg następujących wzorów: 

Kryterium cena: 

C = (Cncb/Cbob) x 100 x 90%, gdzie: 

C - ilość punktów za cenę, 

Cncb - najniższa cena netto, 

Cbob* - cena netto oferty badanej. 

* jeżeli cena oferty będzie podana w walucie innej niż PLN to na potrzeba oceny kryterium zostanie ona 

przeliczona po kursie średnim NBP z dnia zamknięcia składania ofert. 

 

Kryterium długości gwarancji: 

G = (Gob/Gn) x 100 x 10%, gdzie  

G - ilość punktów za udzieloną gwarancję  

Gob - długość gwarancji oferty badanej  

Gn - długość gwarancji najdłuższej oferty 

 

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów zgodnie z wzorem: L = C  

+ G (gdzie L oznacza ostateczną liczbę punktów przyznana danej ofercie).   

 

 

 

 

Wykluczenia 

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: 

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

• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

• 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. 

 


