Szczecin, 4.07.2018 r.

Zapytanie ofertowe BP.1.2018
(dotyczy biletów do drukarki Bixolon oraz Zebra GK 420d)

I. ZAMAWIAJĄCY
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
NIP: 851-020-72-76, REGON: 810543200

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest druk i dostarczenie biletów do drukarki Bixolon oraz Zebra GK
420d wg projektu zamawiającego.
2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania biletów do drukarki Bixolon wg poniższej specyfikacji:
Format: 110 mm x 60 mm
Ilość biletów na rolce: 500 szt.
Ilość kolorów: 5/2 w tym PANTONE 871C + czarny pasek zatrzymujący bilet
Papier termiczny 170g
Dodatkowo perforacja co bilet + kupon kontrolny
Łączny nakład biletów: 50 000 szt. (100 rolek)
Dostawa do siedziby zamawiającego na koszt wykonawcy

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 5 tygodni od momentu wybrania wykonawcy
(termin dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego)

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być złożona na załączonym do zapytania wzorze (załącznik nr 1) oraz
powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.

Oferta powinna być złożona w sekretariacie pok.206 Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (II
piętro) w terminie do dnia 12.07.2018 do godz. 12.00 lub drogą elektroniczną na adres:
zamek@zamek.szczecin.pl wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru wystawionym nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (odpis z KRS lub potwierdzenie
wpisu do CEDIG, oryginał lub kopia poświadczona przez osobę upoważnioną do podpisania
oferty). W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa
wyżej w formie elektronicznej, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane
przez Wykonawcę dokumenty.

2.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena - 100%
Warunkiem wyboru oferty jest prawidłowy druk biletów w drukarkach Bixolon oraz Zebra GK 420d z
próbnej rolki przesłanej przez oferenta.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony
internetowej BIP.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.
VIII. WARUNEK UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Warunkiem udzielenia zamówienia będzie przesłanie przez Oferenta, który przedstawi
najkorzystniejszą ofertę cenową, do Zamawiającego jednej próbki niezadrukowanej rolki biletów z
czarnym zatrzymującym bilet paskiem w celu sprawdzenia prawidłowego funkcjonowania biletów w
drukarkach Bixolon oraz Zebra GK 420d. Zamawiający udzieli zamówienia po wykonaniu pomyślnego
testu druku w drukarkach Bixolon oraz Zebra GK 420d.

IX. DODATKOWE INFORMACJE
Wzór oferty cenowej - załącznik nr 1 do zapytania
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych - załącznik nr 2 do zapytania
Dodatkowych informacji udziela Kamil Robak pod numerem telefonu 91 434 83 35 oraz adresem
e-mail: promocja@zamek.szczecin.pl.

