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Data: 25.01.2011 r.
Ogłoszenie o zamówieniu
1. Zamawiający
UDS Sp. z o.o.
Ul. Nowy Kawęczyn 32 A
96-115 Nowy Kawęczyn
2. Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg
3. Tytuł projektu w ramach którego realizowane jest zamówienie
„Wzrost międzynarodowej konkurencyjności UDS Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań
technologicznych i wyników prac B+R”
4. Program, nazwa osi priorytetowej i działania w ramach, którego realizowany jest projekt
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013
Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw
5. Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa usługi badawczo - rozwojowej z zakresu komunikacji pomiędzy urządzeniami parku maszynowego
zgodnie z standardem JDF 1.4 a w postaci wartości niematerialnych i prawnych.
Usługa badawczo - rozwojowa powinna:
- umożliwić stworzenie zaleceń oraz koncepcji biznesowej rozwiązań informatyczno – programistycznych
z zakresu komunikacji pomiędzy urządzeniami parku maszynowego, zgodnie z standardem JDF 1.4a
w ramach realizowanego projektu
- pozwolić na automatyzację bezpośredniej wymiany informacji pomiędzy urządzeniami i systemami różnych
producentów, co umożliwi przyspieszenie procesu produkcyjnego, eliminację błędów ludzkich, optymalizację
procesu produkcyjnego, maksymalne wykorzystanie mocy

produkcyjnych, mniejszą ilość odpadów

produkcyjnych, większą wydajność a co za tym idzie mniejszą energochłonność w przeliczeniu na zlecenie
produkcyjne, itp.

Integracja

powinna

zostać

oparta

o

międzynarodowy

standard

JDF

1.4a,

opublikowany

przez

międzynarodową organizację CIP4 (International Cooperation for the Integration of Processes in Prepress,
Press and Postpress Organization z siedzibą w Zurich, Szwajcaria) dnia 17 grudnia 2009.
Zastosowanie standardu JDF 1.4a umożliwi automatyczne wykonywanie nastawień maszyny drukującej do
standardowych barw procesowych (CMYK), a także niestandardowych barw dodatkowych, modyfikację
ustawień wstępnych przed nastawieniem kałamarzy i duktorów, wykonanie ustawień wstępnych maszyny
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do druku strony czołowej i odwrotnej, automatyczne centrowanie zadania druku, automatyczne korygowanie
wymiarowe, ustawienie maszyny drukarskiej zgodnie z krzywymi korekcyjnymi, integrację danych o kontroli
kolorystycznej i krzywych korekcyjnych na podstawie zasobów cyfrowych dostarczonych z cyfrowego systemu
przygotowania form drukowych.

6. Opis kryteriów wyboru
Kryterium
Cena netto
Doświadczenie

Waga punktowa
0-70 pkt.
0-30pkt.

7. Sposób dokonywania oceny
Kryteria wyboru
Sposób oceny
Cena netto
Doświadczenie

RAZEM

Maksymalna
liczba punktów
oferty 70

(cena
oferty
najniższej/cena
ocenianej)x70 pkt.
(liczba usług doradczych zrealizowanych dla 30
branży poligraficznej i opakowań z zakresu
JDF w ofercie ocenianej/ największa liczba
usług doradczych zrealizowanych dla branży
poligraficznej i opakowań z zakresu JDF
przedstawiona w otrzymanych ofertach)
x 30pkt.
100

8. Termin wykonania zamówienia
Do dnia 31.03.2012r.
9. Opis sposobu przygotowania ofert
Oferta powinna:
− posiadać datę sporządzenia;
− zostać przygotowana w formie pisemnej
− być sporządzona w języku polskim
− zawierać cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia;
− określać termin wykonania zamówienia;
9.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
9.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
9.3 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz unieważnienia
postępowania
9.4 Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert
10. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
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11. Miejsce oraz termin składania ofert
Oferta może być przesłana:
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: d.dzbanski@uds.com.pl
- faksem na numer: 22 533 52 11
- za pośrednictwem poczty oraz osobiście na adres:
UDS Sp. z o.o.
Ul. Obywatelska 4
02-409 Warszawa
Termin składania ofert upływa 08.02.2012 (liczy się data wpływu)
12. Opis warunków udziału w postępowaniu
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonywania,
2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
13. Pozostałe informacje
Ogłoszenie o zamówieniu zostało wywieszone i jest dostępne w siedzibie Zamawiającego i na
internetowej: www.uds.com.pl
Wszelkie zapytania w przedmiotowej sprawie prosimy kierować do p. Daniela Dzbańskiego na adres
e-mail: d.dzbanski@uds.com.pl.
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