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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

 

 

………………………………………………………….                                   data ………………………………………………… 
Pieczęć Wykonawcy 

 

Formularz ofertowy 
NA DOSTAWĘ PLOTERA UV DO DRUKU STRUKTURALNEGO 

 
W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe na dostawę plotera UV do druku strukturalnego dla zakładu 
drukującego elementy reklamowe, dotyczącego wyboru Wykonawcy zamówienia w ramach projektu 
pn. „Usługa wykonywania druku strukturalnego 3D w oparciu o wielowarstwowy druk UV, technologia 
druku kropek kwantowych w zastosowaniu do druków reklamowych i security” nr RPPK.01.04.01-18-
0077/20, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. 
 
składam/y poniższą ofertę: 
 
Dotyczy Zapytania ofertowego na dostawę i uruchomienie potera UV realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, 
Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, 
Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: 1 Rozwój MŚP (regionalna pomoc inwestycyjna). 

 
I. Nazwa i adres Wykonawcy (dozwolona jest pieczęć firmowa ) 

 

Nazwa: 
 
 

Adres: 
 
 

NIP 
 
 

REGON 
 
 

adres e-mail: 
 
 

numer telefonu 
 
 

 
 
II. Nazwa i adres Zamawiającego: 

"KOLOR-PRINT" s. c. Grażyna, Marek Olszowscy 

ul. Korczaka 14a, 39-300 Mielec 

NIP: 8171005818 

Adres mailowy: marek@kolorprint.mielec.pl 

Tel.: 604237110 

Osoba uprawniona do kontaktu: Marek Olszowski – wspólnik 
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III. Przedmiot zamówienia: Dostawa i uruchomienie – plotera UV do druku 
strukturalnego.                                 

 

Informacja na temat spełnienia wymaganych przez Zamawiającego minimalnych parametrów 

technicznych: 

PLOTER UV DO DRUKU STRUKTURALNEGO – 1 szt. 
 

 

Przedmiot – 

nazwa/model 

 

Wymagane parametry techniczne 

oraz zakres 

 

Oferowany konkretny 

zakres/parametry 

Wykonawca wpisuje: 

- parametr wymagany 

lub parametr lepszy 

lub parametr gorszy 

lub podaje i definiuje 
parametr równoważny 

 

Spełnienie danej 

funkcjonalności 

Wykonawca zaznacza pole 

TAK lub NIE 

 

TAK 

 

NIE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ploter UV do 

zadruku 

powierzchni 

płaskich 

1) Zadruk powierzchni płaskich.    

2) Możliwość druku strukturalnego 

typu 2,5D (3D) (oprogramowanie) 

   

3) Oprogramowanie umożliwiające 

druk soczewkowy, 

   

4) Oprogramowanie umożliwiające 

wznowienie druku w miejscu 

przerwania druku po wystąpieniu 

błędu, 

   

5) Format druku min. 2000 mm x 

3000 mm., 

   

6) Wymagane rozdzielczości druku: 

minimum 1000 x 1200 dpi, 

 

   

7) Grubość materiałów przezna-

czonych do zadruku do 50 mm, 

 

   

8) Możliwość druku na: szkle, 

drewnie, skórze, tworzywach 

sztucznych, tkaninach, płytach 

kompozytowych typu dibond, 

papierze, kartonie, 

 

   

9) Maksymalne obciążenie stołu w 

zakresie od 34 kg/m2 do 100 

kg/m2, 

   

10) Oprogramowanie do plotera RIP.    

11) Głowice drukujące: minimum 6 

głowic: CMYK+lakier+biały, 
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12) Druk czytelnej czcionki: min. 1 

punkt, 

   

13) Prędkość druku: 

- max prędkość druku 90 m2/h lub 

więcej, 

- prędkość produkcyjna druku 45 

m2/h +/- 10%, 

- prędkość druku w trybie 

artystycznym 15 m2/h +/- 10%, 

   

14) Utwardzanie - lampy LED: moc 

regulowana kilkustopniowo w 

zakresie 70-100% lub moc 

dobierana automatycznie do 

prędkości druku, 

   

15) Kontrola antystatyczna 

eliminująca ładunki 

elektrostatyczne na materiale do 

druku 

   

16) System próżniowy stołu: minimum 

dwie turbiny próżniowe pracujące 

w systemie podsysu i poduszki 

powietrznej, 

   

17) System próżniowy umożliwiający 

zamykanie nieaktywnej części 

stołu poprzez przysłony będące 

integralną częścią stołu, 

   

18) System druku pozwalający na 

niezależne drukowanie w dolnej i 

górnej części stołu, 

   

19) Czujniki kolizji zapobiegające 

kolizji karetki z materiałem, 

   

20) Kurtyny zabezpieczające 

operatora przed kolizją z karetką 

drukarki, 

   

21) Marki mechaniczne lub 

automatyczne umożliwiające 

pozycjonowanie materiału do 

druku, 

   

22) Ilość marek pozycjonujących 

minimum 20 sztuk, 

   

23) Możliwość zastosowania tuszy: 

kolorów neonowych zamiennie np. 

z lakierem, 

   

24) W wyposażeniu standardowym 

zastosowanie UPS dla 

podtrzymania zasilania układu 

głowicy z tuszami. 
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Cena Plotera UV do druku strukturalnego 

 

Cena netto Plotera UV 
 
 

Wartość podatku VAT (23%)  
 
 

Cena brutto Plotera UV (razem z VAT 23%) wynosi: 
 

 

 

Cena brutto za Ploter UV do druku strukturalnego – słownie: 

 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

(podać wartość brutto słownie) 

 
 

Okres gwarancji 

 

Proponowany okres gwarancji dla Plotera UV (w miesiącach) 
 
 

 
Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimalnego okresu gwarancji na 12 miesięcy, licząc 
od daty podpisania protokołu odbioru PLOTERA UV. Wymagana jest gwarancja na całe 
urządzenie (ploter UV). 

 
 
 
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w maksymalnym terminie do 
15 grudnia 2022 r., licząc od daty podpisania Umowy z Zamawiającym. 

 
 

 
 
Określenie oferowanej dostawy (Wykonawca wpisuje informacje dotyczące określonego 
urządzenia/maszyny) 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

(dla Plotera UV - podać nazwę, typ, model, symbol, producenta oferowanego urządzenia) 
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IV. Oświadczenie Wykonawcy 

Składając niniejszą ofertę oświadczam/y, że: 

1. Uzyskałem/liśmy wszystkie niezbędne informacje konieczne do przygotowania oferty. 
 

2. Zapoznałem/liśmy się z Zapytaniem ofertowym i akceptuję/emy bez zastrzeżeń zapisy 
uwidocznione w tym dokumencie.  

 

3. W przypadku wybrania naszej oferty, zobowiązuję/emy się do niezwłocznego zawarcia 
Umowy na uzgodnionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

4. Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane w przedkładanych oświadczeniach są 
aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

5. Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 
(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) ) wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 
Uwaga: W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż 

bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 

informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (treść oświadczenia należy usunąć np. poprzez jego wykreślenie). 

 

6. Oferta 1: 
 

• Nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 
• Zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa2, które zawarte są na 

następujących stronach oferty:………. 
 

  

                                                           
1
 Właściwe zakreślić krzyżykiem. 

2
 w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, 

poz. 1503 ze zm.) 
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V. Ważność oferty 
 
Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

VI. Załączniki do oferty 
 

1. Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy (pełnomocnictwo należy dołączyć w sytuacji, gdy oferta 
jest podpisana przez osobę nieujawnioną w dokumencie rejestrowym przedsiębiorstwa 
możliwym do pobrania przez Zamawiającego z ogólnodostępnych baz danych). 
 

2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 
 

3. Szczegółowa specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia lub karta katalogowa 
lub inny dokument identyfikujący urządzenie, z którego w sposób nie budzący żadnej 
wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o 
takich samych lub lepszych parametrach technicznych i jakościowych w odniesieniu do 
przedmiotu zamówienia określonego przez Zamawiającego. 

 

 
 

 
 
 
 

 
……………………………………………………………………. 

podpis i pieczęć Wykonawcy 
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OŚWIADCZENIE 

O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH 

 

Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym  osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi 

w imieniu beneficjenta czynności związane z 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, o ile niższy próg nie wynika 

    z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO, 

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

    pełnomocnika, 

d) pozostawaniu 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. 

 

Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy  

Imię i Nazwisko Data Czytelny podpis 

1.    
 

2.    
 

3.   
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OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 

7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA 

WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA 

NARODOWEGO 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i uruchomienie – 

plotera UV do druku strukturalnego.” prowadzonego przez "KOLOR-PRINT" s. c. Grażyna, Marek 

Olszowscy, oświadczam, co następuje: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE 

nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym 

rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 

dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 

Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576. 

 

2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz. U. poz. 835). 

 

 

…………………………………….., (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

………………………………………… 
                          (podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI 

ZAMÓWIENIA: 

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego 

przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub 

sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest 

to konieczne.] 

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego 
przypada ponad 10% wartości zamówienia:  

 

……………………………………………………………………………………………….………..….…………………………………………………….. 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 

 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k 
rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576. 

 

……………………….…………. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

………………………………………… 
                           (podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI 

ZAMÓWIENIA: 

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej 

niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to 

konieczne.] 

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada 
ponad 10% wartości zamówienia: 

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………..………………………….………..….…… 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 

 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k 
rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576. 

 

……………………..……….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

………………………………………… 
                           (podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………………………………., (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

………………………………………… 

                                                                                                                                                                            (podpis) 

 


