
 
 

 

 Domaszkowice, dn. 13-10-2017  

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 02/09/ 2017  

 

I. ZAMAWIAJĄCY:  

Logico.pl Damian Darowski 

Domaszkowice 67A, 48-303 Nysa  

NIP: 7532327745 

http://www.biologico.pl/ 

tel/fax: 77-433-20-50 

biuro@biologico.pl 

 

II. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU:  

Damian Darowski  

tel/fax: 77-433-20-50 

e-mail: biuro@biologico.pl 

 

III. INFORMACJE OGÓLNE:  
W związku z realizacją projektu nr RPOP.02.01.03-16-0001/16-00 pt. " Inwestycje w nowe urządzenia 

w firmie LOGICO.PL Damian Darowski w celu wdrożenia innowacyjnych, ekologicznych opakowań 

do produktów ekologicznych i naturalnych." dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej II 

Konkurencyjna gospodarka , 02.01 - Nowe produkty i usługi w MSP , podziałanie  02.01.03 - Nowe 

produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych RPO WO 2014 - 2020 zwracamy się z prośbą 

o przedstawienie oferty na określony w pkt. IV przedmiot zamówienia.  

 

 

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  
Przedmiotem zamówienia jest:  
Zestawu do etykietowania 
Zestaw tworzą: 

1. Głowica etykietująca 
2. Czujnik produktu 
3. Statyw  
4. Stół montażowy 
5. Transporter 
6. Podajnik opakowań 
7. Pojemnik odbiorczy 

 

Dane techniczne:  
-prędkość etykietowania 20m/min, 
-szerokość robocza etykiety do 120mm, 
- średnica rolki odwijaka 250mm, 
-napęd silnikowy krokowy 2 fazowy, 
-pamięć do 24 programów etykietowania, 
-pulpit obsługi z 2-rzędowym wyświetlaczem, 
-dokładność wydawania etykiet +/-1,5mm. 

 

 

 

http://www.biologico.pl/
mailto:biuro@biologico.pl


 
 

V. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:  

Zamówienie udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności – konkurs ofert.  

  

 

VI. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy z dostawą pod 

adres Domaszkowice 67A 48-303 Nysa   

 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:  

1. Oferty należy składać pisemnie (wysłać lub dostarczyć osobiście) do siedziby Zamawiającego 

wskazanej w pkt. I niniejszego zapytania (liczy się data wpływu do Zamawiającego) bądź 

elektronicznie w formie e-mail (podpisany skan) na adres: biuro@biologico.pl 
 

2. Oferty należy złożyć do dnia 27.10.2017 do godz. 15. 00 

3. W przypadku wątpliwości związanych z zawartością złożonych ofert, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień.  

4. Ofertę złożoną pisemnie należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:  

 

„Zestawu do etykietowania” 
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.  

 

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:  
Wykonawcy są związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert.  

 

VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:  
1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do zapytania.  

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. Złożenie 

przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe ( 
alternatywne ) spowoduje jej odrzucenie.  

4. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

zgodnie z KRS. Podpis powinien zostać sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację ( 

pieczątka imienna lub czytelnie ).  

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

6. Ofertę należy sporządzić pisemnie lub elektronicznie w języku polskim w jednym egzemplarzu.  

7. Podana w ofercie cena netto musi być wyrażona w PLN lub EUR z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. Wartość oferty zostanie przeliczona na PLN zgodnie z kursem średnim NBP z 
ostatniego dnia przyjmowania ofert.  

8. Cena podana w ofercie, musi być ceną ostateczną, nadto musi uwzględniać wszystkie wymagania 

stawiane przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu oraz obejmować wszelkie zobowiązania i 
koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej realizacji przedmiotu zapytania.  

9. Przedstawienie w ofercie informacji nieprawdziwych, mających wpływ na wynik postępowania 

skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.  

 

10. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.  



 
IX. OCENA OFERT:  

1. Oferty oceniane będą dwuetapowo:  

 

W pierwszym etapie weryfikowana będzie formalna poprawność oferty – kompletność, zgodność z 

wymaganiami technicznymi oraz poprawność złożenia. Oferty uznane za niepoprawne zostaną 

odrzucone i nie będą podlegały dalszej ocenie.  

W drugim etapie, oferty poprawne formalnie będą podlegały ocenie punktowej, pod kątem zakresu 

spełnienia kryteriów oceniających. W postępowaniu przewidziano 2 kryteria oceniające 

: Kryterium  Waga punktowa  Sposób oceny kryterium  

Cena netto  80%  cena najniższa/cena badana 

*100 pkt. * 0,8  

Gwarancja  

(maksymalny okres gwarancji 

- 60 miesięcy)  

20%  okres gwarancji z 

rozpatrywanej oferty w 

miesiącach / najdłuższy 

zaoferowany okres gwarancji 

w miesiącach / *100 pkt. * 0,2  

 


