Ogłoszenie nr 510265591-N-2019 z dnia 05-12-2019 r.
Fundacja "Nadzieja - Dzieci": dostawa trójnoża introligatorskiego oraz hafciarki wieloigłowej na potrzeby Zakładu
Aktywności Zawodowej Fundacji „Nadzieja- Dzieci” w Zabrzu
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 624046-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540249651-N-2019, 540252061-N-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Fundacja "Nadzieja - Dzieci", Krajowy numer identyfikacyjny 27764861100000, ul. ul. Hagera , 41-800 Zabrze,
woj. śląskie, państwo Polska, tel. 0-32 375 07 70, e-mail m.jurkiewicz@poligrafia-zaz.com.pl, faks 0-32 271 60
46.
Adres strony internetowej (url): www.fundacjanadziejadzieci.com.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Fundacja
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dostawa trójnoża introligatorskiego oraz hafciarki wieloigłowej na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej
Fundacji „Nadzieja- Dzieci” w Zabrzu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
1/FND/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zadanie częściowe nr 1. Dostawa trójnoża introligatorskiego książkowego. Wspólny Słownik Zamówień:
42700000-3 - Maszyny do produkcji wyrobów włókienniczych, odzieży i skóry. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia (wymogi Zamawiającego). Wymogi ogólne: Urządzenie winno być fabrycznie nowe, wolne od wad,
kompletne, oryginalnie zapakowane, nie noszące śladów otwierania. Rok produkcji 2019. Urządzenie winno być
dostarczone w ramach autoryzowanej, polskiej dystrybucji. Produkt objęty przedmiotem dostawy winien posiadać
deklarację zgodności Conformité Européenne i być oznaczony znakiem „CE” bezpośrednio lub na jego
opakowaniu, instrukcji obsługi lub świadectwie gwarancyjnym. Cena winna zawierać dowóz, montaż,
przeszkolenie personelu oraz uruchomienie. Rozruch techniczny i technologiczny w terminie uzgodnionym z
Zamawiającym. Produkt objęty przedmiotem dostawy winien posiadać pełną dokumentację techniczno-ruchową w
języku polskim, instrukcję obsługi i bezpieczeństwa pracy w języku polskim. Produkt objęty przedmiotem dostawy
musi być wykonany i dopuszczony do obrotu oraz odpowiadać warunkom jakościowym zgodnie z obowiązującymi
atestami i normami. Wymogi gwarancyjne: Okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia minimum 12
miesięcy od daty protokolarnego odbioru; dłuższy okres gwarancji będzie punktowany w kryterium „gwarancja i
rękojmia”. Czas reakcji na usunięcie zgłoszonych awarii/nieprawidłowości pracy urządzenia (od momentu
zgłoszenia przez Zamawiającego do chwili przystąpienia Wykonawcy do ich usunięcia) maksymalnie 24 godziny
(licząc od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do15.00 [przykład: jeśli zgłoszenie zostanie wysłane w
piątek o godzinie 12.00 a Wykonawca zaoferuje czas w wymiarze 12 godzin, reakcja winna nastąpić najpóźniej do
wtorku, do godziny 10.00]; skrócenie czasu reakcji będzie punktowane w kryterium „czas reakcji”. Za skuteczną
reakcję będzie uznana wizyta serwisu w miejscu pracy urządzenia (możliwa naprawa na miejscu lub zlecenie
serwisowe oddalone w czasie) lub jedynie skuteczna naprawa za pomocą wskazówek telefonicznych, wysłanych
pocztą elektroniczną. Wykonawca zapewni w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny
serwis przedmiotu umowy, przez okres 10 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji. Dane techniczne:
Urządzenie winno być wykonanie w technologii pojedynczego odlewu (bloku) z napędem pneumatyczno –
elektrycznym. Urządzenie winno być w pełni zautomatyzowane. Praca urządzenia z prędkością około 17 taktów na
minutę. Dostarczone urządzenie winno umożliwiać: ułożenie kilku książek do pojedynczego cięcia oraz do ich

wyrównywania w trybie pracy automatycznej; pracę w ręcznym trybie podawania książek; możliwość
wydmuchiwania ścinek. Trzy noże o identycznych parametrach. Maksymalny format przed/po obcięciu:
330×330/300×300 mm. Minimalny format przed/po obcięciu: 145×105/139×99 mm. Grubość cięcia: 50 mm.
Prędkość1000 cykli/h. Siła docisku od 150kg do 1 tony. Dostarczone urządzenie winno posiadać możliwość
automatycznego ustawiania formatów z panelu dotykowego. Pojemność pamięci: minimum 200 prac do
zapamiętania. Możliwość współpracy w linii z oklejarką 4-, 7-, 9-szczękową. Urządzenie winno być wyposażone w
system oszczędzanie energii (przy braku pracy powyżej 20 minut). Możliwość zastosowania czytników BARCODE.
Zadanie częściowe nr 2. Dostawa hafciarki wieloigłowej z dużym polem haftu. Wspólny Słownik Zamówień:
42991100-0 – Maszyny introligatorskie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wymogi Zamawiającego).
Wymogi ogólne: Urządzenie winno być fabrycznie nowe, wolne od wad, kompletne, oryginalnie zapakowane, nie
noszące śladów otwierania. Rok produkcji 2019. Urządzenie winno być dostarczone w ramach autoryzowanej,
polskiej dystrybucji. Produkt objęty przedmiotem dostawy winien posiadać deklarację zgodności Conformité
Européenne i być oznaczony znakiem „CE” bezpośrednio lub na jego opakowaniu, instrukcji obsługi lub
świadectwie gwarancyjnym. Cena winna zawierać dowóz, montaż, przeszkolenie personelu oraz uruchomienie.
Rozruch techniczny i technologiczny w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Produkt objęty przedmiotem
dostawy winien posiadać pełną dokumentację techniczno-ruchową w języku polskim, instrukcję obsługi i
bezpieczeństwa pracy w języku polskim. Produkt objęty przedmiotem dostawy musi być wykonany i dopuszczony
do obrotu oraz odpowiadać warunkom jakościowym zgodnie z obowiązującymi atestami i normami. Wymogi
gwarancyjne: Okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia minimum 12 miesięcy od daty protokolarnego
odbioru; dłuższy okres gwarancji będzie punktowany w kryterium „gwarancja i rękojmia”. Czas reakcji na
usunięcie zgłoszonych awarii/nieprawidłowości pracy urządzenia (od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego
do chwili przystąpienia Wykonawcy do ich usunięcia) maksymalnie 24 godziny (licząc od poniedziałku do piątku w
godzinach od 8.00 do15.00 [przykład: jeśli zgłoszenie zostanie wysłane w piątek o godzinie 12.00 a Wykonawca
zaoferuje czas w wymiarze 12 godzin, reakcja winna nastąpić najpóźniej do wtorku, do godziny 10.00]; skrócenie
czasu reakcji będzie punktowane w kryterium „czas reakcji”. Za skuteczną reakcję będzie uznana wizyta serwisu
w miejscu pracy urządzenia (możliwa naprawa na miejscu lub zlecenie serwisowe oddalone w czasie) lub jedynie
skuteczna naprawa za pomocą wskazówek telefonicznych, wysłanych pocztą elektroniczną. Wykonawca zapewni
w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 10
lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji. Dane techniczne: a) możliwość zastosowania 15 kolorów b)
stalowy korpus c) automatyczne powiadomienie o konieczności oliwienia maszyny d) ochrona danych w
przypadku zaniku napięcia e) na wyposażeniu kolorowy ekran LCD f) prędkość maks. 1200 ściegów/minutę g)
haft na wyrobach gotowych h) pole haftu płaskiego 520x400mm i) pole haftu na czapkach 75x180mm j) czytnik
kart pamięci i złącza: COM, USB (dwa porty), LAN k) komunikacja przez wi-fi (możliwość wgrywania dodatkowych
programów poprze wi-fi). l) przycisk bezpieczeństwa Obowiązkowe wyposażenie dodatkowe: - możliwość
haftowania czapek z daszkiem - stabilna podstawa maszyny, - blat ułatwiający pracę maszyny przy dużych
haftach z dużymi tamborkami, - zestaw przyrządów do tamborkowania, - cekiniarki. Dostawa winna obejmować w
pakiecie program do sterowania i monitorowania pracy maszyny. Po zmianach: Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst: Numer sekcji: II Punkt: 4 W ogłoszeniu jest: Zadanie częściowe nr 1 (...)Dane techniczne:
Urządzenie winno być wykonanie w technologii pojedynczego odlewu (bloku) z napędem pneumatyczno –
elektrycznym. Urządzenie winno być w pełni zautomatyzowane. Praca urządzenia z prędkością około 17 taktów na
minutę. Dostarczone urządzenie winno umożliwiać: ułożenie kilku książek do pojedynczego cięcia oraz do ich
wyrównywania w trybie pracy automatycznej; pracę w ręcznym trybie podawania książek; możliwość
wydmuchiwania ścinek. Trzy noże o identycznych parametrach. Maksymalny format przed/po obcięciu:
330×330/300×300 mm. Minimalny format przed/po obcięciu: 145×105/139×99 mm. Grubość cięcia: 50 mm.
Prędkość1000 cykli/h. Siła docisku od 150kg do 1 tony. Dostarczone urządzenie winno posiadać możliwość
automatycznego ustawiania formatów z panelu dotykowego. Pojemność pamięci: minimum 200 prac do
zapamiętania. Możliwość współpracy w linii z oklejarką 4-, 7-, 9-szczękową. Urządzenie winno być wyposażone w
system oszczędzanie energii (przy braku pracy powyżej 20 minut). Możliwość zastosowania czytników BARCODE
(...) W ogłoszeniu powinno być: (...)Urządzenie winno być wykonanie w technologii pojedynczego odlewu (bloku)
z napędem pneumatyczno – elektrycznym. Urządzenie winno być w pełni zautomatyzowane. Praca urządzenia z
prędkością około 17 taktów na minutę. Dostarczone urządzenie winno umożliwiać: ułożenie kilku książek do
pojedynczego cięcia oraz do ich wyrównywania w trybie pracy automatycznej; pracę w ręcznym trybie podawania
książek; możliwość wydmuchiwania ścinek. Trzy noże o identycznych parametrach. Maksymalny format przed/po
obcięciu: 330×330/300×300 mm. Minimalny format przed/po obcięciu: dopuszcza się zaoferowanie urządzeń o
parametrach mieszczących się w przedziałach od 145×105/139×99 mm do 178 x 127mm/149 x 100mm. Grubość
cięcia: 50 mm. Dopuszcza się zaoferowanie urządzeń o parametrach prędkości mieszczących się w przedziałach
od 700 do 1000 cykli/h. Siła docisku od 150kg do 1 tony. Dostarczone urządzenie winno posiadać możliwość
automatycznego ustawiania formatów z panelu dotykowego. Dopuszcza się zaoferowanie urządzeń z
automatyczną zmianą formatów z panela głównego bez konieczności wymiany akcesoriów tnących w maszynie.
Pojemność pamięci: minimum 200 prac do zapamiętania. Możliwość współpracy w linii z oklejarką 4-, 7-, 9szczękową. Urządzenie winno być wyposażone w system oszczędzanie energii (przy braku pracy powyżej 20
minut). Możliwość zastosowania czytników BARCODE. Urządzenie ma być przystosowane do podłączenia online
do oklejarki w późniejszym czasie.(...)

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 42700000-3
Dodatkowe kody CPV: 42991100-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Dostawa trójnoża introligatorskiego książkowego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 500000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: DERYA Sp. z o.o.
Email wykonawcy: derya@derya.com.pl
Adres pocztowy: Podleska 32
Kod pocztowy: 43-100
Miejscowość: Tychy
Kraj/woj.: śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 595500.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 595500.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 595500.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Dostawa hafciarki wieloigłowej z dużym polem haftu
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 90000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Sprzedaż i naprawa maszyn do szycia, Haft komputerowy ADAMIS
Adam Misz
Email wykonawcy: adamis@op.pl
Adres pocztowy: Kilińskiego 16
Kod pocztowy: 42-700
Miejscowość: Lubliniec
Kraj/woj.: śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 110700.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 110700.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 110700.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA,
ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest
zgodne z przepisami.

