
Katowice 11.01.2017

Zaproszenie do składania ofert
na dostarczenie produktów do maszyny offsetowej KBA

 (Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych i wewnętrznych procedur
udzielania zamówień Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych)

I. Beneficjent (Zamawiający):  Miasto Katowice

ul. Młyńska 4

40-098 Katowice

NIP 634-001-01-47

II. Tryb udzielenia zamówienia

1.  Postępowanie  prowadzone  jest  w  trybie  zapytania  ofertowego  z  zachowaniem

zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców.

2.  Wartość  szacunkowa  zamówienia  nie  przekracza  wyrażonej  w  złotych

równowartości kwoty 30 000 EURO.

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Zapytanie obejmuje następujące materiały (cena netto i brutto):

 Zmywacz do mycia ręcznego w maszynach offsetowych

 Zmywacz do mycia automatycznego i ręcznego w maszynach offsetowych

 Alkohol izopropylowy

 Obciąg gumowy listwowany 740x665 do maszyny KBA

 Dodatek buforowy do roztworu nawilżającego w maszynie offsetowej

 Guma arabska do zabezpieczania płyt offsetowych

 Puder 20 μm

 Mleczko do czyszczenia płyt offsetowych

 Płyty CTP 740x575

 Folia do foliarki szerokość rolki 495mm błysk/mat

 Farba do druku offsetowego CMYK

 Płyn do czyszczenia wałków w układzie nawilżającym w masz. offsetowej

 Pasta do mycia rąk



 Rozpuszczalnik Nitro

IV. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis

sposobu obliczenia ceny.

Przy  wyborze  ofert  Beneficjent   będzie  się  kierował  następującym  kryterium:  

cena- waga 100 %.

Oferta może obejmować część materiałów.

V. Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia:

II.1.2017 r. – 31.12.2017 r.

VI. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Złożone  oferty  należy  przesłać  drogą  elektroniczną  na  adres:  warsztaty@zspm.pl w

terminie do dnia 17 stycznia 2017 r. (poniedziałek) do godz. 10:00.

Oferta  powinna  zawierać  opis  –  „Oferta  -  na  dostarczenie  produktów  do  maszyny

offsetowej KBA”.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie a także warunki zapytania mogą być zmienione lub odwołane.

W toku  badania  i  oceny  ofert  Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawców  wyjaśnień

dotyczących treści złożonych ofert.

Dodatkowych  informacji  udziela  Michał  Jaworski  oraz  Izabella  Jarzmik  

tel. 32 252-54-35, warsztaty@zspm.pl

VII. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte nie później niż do dnia 17.01.2017 r. do

godz.  15:00.  O  wyborze  oferty  zostanie  powiadomiony  dostawca  wybrany  w wyniku

rozstrzygnięcia postępowania poprzez złożenie zamówienia.
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