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Data: 05.11.2013 
Ogłoszenie o zamówieniu 

 
 
1. Zamawiający 
UDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
Nowy Kawęczyn 32A 
96-115 Nowy Kawęczyn 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia 
Przetarg 
 
3. Tytuł  projektu w ramach którego realizowane jest zamówienie 
Rozszerzenie działalności w branży reklamowej dzięki wdrożeniu nowych produktów opartych 
o wynalazek 
 
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 
Automat do sztancowania – 1 szt. 
 
Specyfikacja - warunki ogólne: 

 sprzęt fabrycznie nowy, 

 dostarczony sprzęt powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy, 
akcesoria oraz instrukcje obsługi, 

 wymagany minimalny okres gwarancji i bezpłatnej konserwacji – min. 12 miesięcy. 
 
Specyfikacja – warunki szczegółowe: 

 optymalna prędkość sztancowania 4 000 arkuszy /h lub równoważna, 

 sztancowanie kartonu w gramaturach minimum 250-550 g/m2 lub równoważna, 

 sztancowanie arkusza o wymiarach 1200x1620 mm  lub równoważne, 

 minimalny format sztancowanego arkusza 700x1000 mm lub równoważny, 

 wyposażenie w samonakładak lub równoważny. 
 

6. Opis kryteriów wyboru  

Kryterium Waga punktowa 

Cena netto 0-100 pkt. 

 
7. Sposób dokonywania oceny 

Kryteria 
wyboru 

Sposób oceny 
Maksymalna liczba 

punktów 

Cena netto 
(cena netto oferty najniższej/cena netto oferty 

ocenianej) x 100 pkt. 
100 pkt. 

 
UDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wybierze najkorzystniejszą ofertę w 
oparciu o ustalone kryteria z zachowaniem zasad jawności, przejrzystości i uczciwej konkurencji.  
 
8. Termin i lokalizacja wykonania zamówienia 
Termin wykonania: do 30.06.2014r. 
Lokalizacja: Nowy Kawęczyn 32A, 96-115 Nowy Kawęczyn 
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9. Opis sposobu przygotowania ofert 
Oferta powinna: 

 posiadać nazwę i adres oferenta 

 posiadać datę sporządzenia 

 zostać przygotowana w formie pisemnej  

 zawierać wartość przedmiotu zamówienia (netto, PLN, w przypadku ceny podanej w walucie obcej 
cena zostanie przeliczona w złotych po kursie średnim NBP z dnia przeprowadzenia oceny oferty) 

 określać termin wykonania zamówienia 
 
10. Termin związania ofertą 
Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert.  
 
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 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
Nowy Kawęczyn 32A 
96-115 Nowy Kawęczyn 

 
Termin składania ofert: do dnia 20.11.2013 r. włącznie 
 
12. Pozostałe informacje 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone również na stronie internetowej www.uds.com.pl oraz 
w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 
Wszelkie zapytania w przedmiotowej sprawie prosimy kierować do P. Daniela Dzbańskiego na adres 
e mail: d.dzbanski@uds.com.pl lub telefoniczne nr 22 533 52 10 . 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz unieważnienia 
postępowania. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją przedmiotu dostawy i potwierdzeniem, że przedmiot 
oferty spełnia wskazane wymagania techniczne oraz funkcjonalności. 
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją wskazanych terminów wykonania. 

 


