
 

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA 

Drukarkę fleksograficzną 8 kolorową, z centralnym cylindrem 

typu GEARLESS, z wyposażeniem 

 

Zambrów, 23.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wpłynęło dnia: .............................................. 

 

Podpis: ...........................................................  



I. Nazwa i adres Zamawiającego. 

 

PPHU „EWA” Strękowski Sp. J. 

REGON: 450188475 

NIP: 7181615340  

Ul. Leśna 3, Wygoda,  

18-400 ŁOMŻA 

 

Zakład Produkcyjny: 

ul. Fabryczna 12,  

18-300 Zambrów 

 

 

II. Tryb udzielania zamówienia. 

Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego. Zamawiający dopuszcza 

możliwość przeprowadzenia negocjacji. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: 42991200-1 – Maszyny drukarskie 

 

Zamówienie dotyczy dostawy i montażu: Drukarka fleksograficzna 8 kolorowa z wyposażeniem w 
skład której wchodzą: 

 

Drukarka: 

Drukarka fleksograficzna z centralnym cylindrem, typu gearless 

- maksymalna prędkość druku min. 300 m/min 

- 8 zespołów drukujących 

- szerokość druku od 820 mm – 1000 mm 

- min. raport 300 mm, ze średnicą rdzenia 89,243  

 

Gabaryty maksymalne: 

- wysokość: do 4 500 mm 

- szerokość: do 7 000 mm 

- długość: do 13 500 mm 

 

 



Wyposażenie: 

 

1) Odwijak bezwałowy: 

- do śr. 1000 mm, 

- automatyczne zatrzymanie po osiągnięciu zadanej średnicy 

- prowadzenie wstęgi  

- listwa do zbierania ładunków elektrycznych 

- wałek prostujący folię przed cylindrem centralnym 

- czujnik sklejanej wstęgi 

- kontrola i regulacja naciągów 

 

2) Centralny cylinder: 

- system stabilizacji temperatury  

- powłoka antykorozyjna HASTALOY lub równoważna 

 

3) Zespoły drukujące, całkowicie zautomatyzowane: 

- 8 szt. wałów do pneumatycznego montażu aniloxów z napędem serwomotorów 

- 8 szt. komór raklowych z powłoką techniczną dla łatwego mycia 

- 8 szt. wałów do pneumatycznego montażu wałków formatowych,  

(z serwonepędem - gearless) 

- 8 szt. tulei formatowych (obwód od 370mm – 600mm- do wyboru) 

- 8 szt. tulei aniloxów, z powłoką ceramiczną (liniatura od 420 – 100 l/cm – do wyboru) 

- system automatycznego docisku zespołów, przy zmianie prędkości druku dla kompensacji siły 

odśrodkowej 

- system automatycznego dociskania komory raklowej z możliwością blokady 

- system automatycznej ochrony płyt drukowych, przed zniszczeniem na skutek zgrubienia na taśmie 

- system automatycznych docisków zespołów drukowych 

- system automatycznego pasowania kolorów, wzdłużnie i poprzecznie wg zadanych parametrów 

druku 

 

 



4) W pełni zautomatyzowany system podawania farb z automatycznym myciem dla 8 szt. 

zespołów drukujących: 

- 8 szt. pojemników farbowych z mieszadłami do homogenizacji farb i czujnikami minimalnego 

poziomu farb 

- 8 szt. pomp membranowych podających i dobierających farby z komór raklowych z wężami i 

szybkozłączami oraz filtry  

- kompletny układ automatycznego mycia dla 8 szt. zespołów 

- automatyczna kontrola utrzymywania lepkości dla 8 szt. zespołów, ze zbiornikami na rozcieńczalnik 

i czujnikiem poziomu rozcieńczalnika 

 

5) Suszenie – gazowe, na gaz ziemny 

- dwa niezależne systemy suszenia, z możliwością ustawienia parametrów każdego oddzielnie 

 1 – do tunelu suszarniczego 

2 – do zespołów drukujących z termicznie izolowanymi głowicami suszącymi, dla 

ograniczenia temperatury wokół zespołów drukujących 

- automatyczna kontrola stężenia rozcieńczalników w dwóch obiegach suszących ( LEL) 

- możliwość ustawienia parametrów suszenia dla danego wzoru i automatyczne sterowanie 

przepływami 

 

6) Chłodzenie zadrukowanych materiałów: 

- wałek chłodzący z serwonapędami 

- system kontroli naciągów 

- zamknięty układ chłodzenia, ze schładzaczem wody 

 

7) System prowadzenia wstęgi po krawędzi przed nawijakiem, z elektrycznym napędem 

ustawienia czujnika 

 

8) System obserwacji druku: 

- kamera o rozdzielczości min. 1280 x 1024  

-  min. 10 x zoom optyczny,  

- elektryczny napęd kamery  

- możliwość porównywania drukowanego wzoru z zapamiętanym wzorem.  

- monitor dotykowy min. 19 `` 

- system przesuwania i ustawiania pozycji registra przy zatrzymanej maszynie 



 

9) Zespół nawijania: 

- non-stop (karuzelowy) ze średnicą nawoju 1000 mm 

- automatyczna wymiana rolki po osiągnięciu średnicy lub długości nawoju 

- kontrola naciągów dla stabilizacji przy zmianie pozycji wałka 

- automatyczna regulacja siły naciągów nawijanej rolki, ze względu na zmianę średnicy nawoju 

- system cięcia z pneumatycznie napędzanym nożem  

- listwa do odprowadzania ładunków elektrycznych 

- 4 szt. adapterów redukcyjnych ze śr. 76 mm na 152 mm 

 

WYPOSAŻENIE SPECJALNE: 

  

1) Dziewiąty zespół do nakładania lakierów po zadruku,  na odwrotnej stronie taśmy, 

zbudowany jak zespół drukujący. 

Wyposażenie: 

- system naprowadzania nadruku umożliwiający spasowanie nadruku z nakładanym lakierem 

- automatyczna regulacja naciągów 

- system obserwacji nakładania lakieru z kamerą - jak w zespołach drukujących 

- tunel suszenia do lakierów rozcieńczalnikowych 

- system umożliwiający zmianę kolejności nakładania lakieru z „po nadruku” na ”przed nadrukiem”. 

 

2) Spalarka LZO z wodnym wymiennikiem ciepła, do drukarki fleksograficznej: 

- wydajność spalarki: min 10 000 Nm3/h 

- moc wymiennika ciepła: min. 400 kW 

- urządzenie powinno być kompatybilne z drukarką i spełniać normy polskie i unijne z zakresu 

przepisów dotyczących ochrony środowiska 

 

 

DODATKOWE WARUNKI: 

1) Okres gwarancji 

2) Cena usługi serwisowej (roboczogodzina) 

 

 



IV. Termin realizacji zamówienia. 
IV kwartał 2016 roku, możliwość realizacji w dwóch dostawach 

 

V. Miejsce dostawy  
PPHU „EWA” Strękowski sp.j. 

18-300 Zambrów 

ul. Fabryczna 12 

 

 

VI. Zamówienia częściowe. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

 

VII. Informacja o ofercie wariantowej. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny 

spełnienia tych warunków. 
8.1 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

a. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie 

odpowiadającym przedmiotowi zamówienia 

b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

8.2 Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na 

zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach  

i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców 

 

IX. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
 

W celu spełnienia wymogu podanego w punkcie 8.1a: 

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 

do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

 

W celu spełnienia wymogu podanego w punkcie 8.1b: 

Lista realizacji identycznych lub podobnych przedmiotów zamówień z ostatnich 5 lat  

wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłową realizację zamówień (listy referencyjne, 

protokoły odbioru itp.) Co najmniej 3 realizacje. 

 

X. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami; 
Bogdan Strękowski 

Tel: + 48 509 762 770 

e-mail: bogdan@ewadruk.com 

 

  



XI. Miejsce i termin złożenia oferty. 
 

Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres: 

PPHU „EWA” Strękowski sp.j. 

ul. Fabryczna 12, 

18-300 Zambrów 

Polska  

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.02.2015r. do godz. 15:00 

lub pocztą elektroniczną na adres: bogdan@ewadruk.com 

O spełnieniu powyższego kryterium decyduje termin wpływu kompletnej oferty do 

Zamawiającego. 

 

Oferty składane listownie lub osobiście prosimy umieścić w dwóch zaklejonych kopertach, z 

adnotacją na wewnętrznej kopercie „Otworzyć dnia 08.02.2015r.” 

Data i miejsce otwarcia ofert: 08.02.2015r. Zambrów, siedziba firmy 

 

 

XII. Termin związania ofertą. 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert.  

 

XIII. Termin i miejsce otwarcia ofert. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.02.2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego. 

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. 

XIV. Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczenia. 
 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100 

 

Lp. Rodzaj Kryterium Punktacja Sposób oceny 

1. Cena Od 0 do 70 Stosunek ceny najniższej oferty do ceny 

badanej oferty mnożony przez 70 

3. Doświadczenie na 

rynku polskim 

Od 0 do 15 Stosunek liczby zrealizowanych dostaw na 

rynek polski w badanej ofercie do liczby 

zrealizowanych dostaw na rynek polski w 

ofercie z największą liczbą dostaw, mnożony 

przez 15 

4. Cena usługi 

serwisowej 

 

Od 0 do 15 Stosunek najniższej ceny za roboczogodzinę 

usługi serwisowej do ceny badanej oferty, 

pomnożony przez 15. 

 

 

XV. Zakres zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w celu zmniejszenia ceny 

zawartej umowy, zmiany warunków płatności oraz zmiany terminów realizacji zamówienia. 

Dopuszcza możliwość wprowadzenia drobnych zmian w zakresie zamówienia nie mających 

wpływu na wartość zawartej umowy. 



 

XVI. W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub 

kapitałowo z Zamawiającym. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

beneficjentem lub osobami uposażonymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta 

lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem  

i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające  

w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d) pozostawianiu 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. 

 

XVII. Pozostałe informacje. 
 

Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych 

Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do 

wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1) zmiany warunków udzielenia zamówienia zgodnie z punktem XV., 

2) unieważnienia postępowania, 

3) nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny, 

4) pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania. 

W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne 

roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest 

prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, 

dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie. 


