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Kolonia Zawada, dnia 14.11.2012r. 
 

 
W związku z realizacją projektu 

„ Zwiększenie konkurencyjności firmy AB DRUK poprzez zakup specjalistycznych maszyn 
poligraficznych” 

 
W RAMACH 

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

NA LATA 2007 – 2013 

OŚ PRIORYTETOWA III: GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

DZIAŁANIE III.6: ROZWÓJ MIKRO -  I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 
 

Dot. wniosku o dofinansowanie projektu nr WND-RPLD.03.06.00-00-984/11 
 
 
„AB Druk” Bekczyński, Arkusińska Sp.j.  
 
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu. 

 
 
Dane zamawiającego 
„AB Druk” Bekczyński, Arkusińska Sp.j. 
ul. Główna 90 
Kolonia Zawada 
97-200 Tomaszów Mazowiecki 
Tel +48 44 734 00 22 
Fax +48 44 734 00 44 
e-mail: biuro@abdruk.com.pl 
NIP 773-22 -06-874 
REGON 591802351 
 
Przedmiot zamówienia 
Zakup nowego systemu naświetlania płyt CTP w formacie B2 przy zastosowaniu płyt nie 
wymagających wywoływania i mierzalnych przed procesem druku  przy zastosowaniu standartowych 
urządzeń pomiarowych. 
 
Dane Techniczne – Naświetlarka CTP formatu B2 

Technologia - Naświetlarka pracująca w technologii naświetlania termicznego 830 nm, 

półautomatyczna , z bębnem zewnętrznym; 

System podawania/odbierania płyt: 

• Tryb półautomatyczny. 

• Nieprzerwane podawanie: Ulepszony tryb półautomatyczny: w trakcie naświetlania jednej płyty, 

kolejna oczekuje na automatyczne załadowanie (ContinousLoad). 

Wydajność urządzenia bez automatycznego podajnika - Prędkość V:  do 43 płyty na godzinę 

Powtarzalność: ± 5 mikronów (w sumie 10 mikronów) różnicy pomiędzy dwoma formami drukowymi 

naświetlonymi przez tę samą naświetlarkę (przy dużym formacie formy) 

Dokładność: 20 mikronów  

Zapis: 25 mikronów pomiędzy obrazem i brzegiem (przy największym formacie formy drukowej)  

mailto:biuro@abdruk.com.pl
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System zarządzania CTP umożliwiający 

- sprawdzanie poprawności plików 

- impozycja 

- trapinng 

- proofing 

- CIP4 

Specyfikacja naświetlania 

Rozdzielczość: 96 dpmm (2400 dpi) 

Rastrowanie: Max liniatura do 450 lp, Rastrowanie Hybrydowe o plamce rastrowej o wielkości 20 

mikronów.  

Maksymalny format płyt wokół x wzdłuż bębna: 838mm/990mm 

Naświetlarka musi mieć zainstalowany wewnątrz maszyny systemu perforacji płyt  Bacher o 

rozstawie 425 mm. ( koszt niekwalifikowany - w ofercie proszę podać jako oddzielną kwotę, która nie 

będzie brana pod uwagę w przetargu) 

Maksymalny termin realizacji 30.12.2012 

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty oraz sposób dokonywania oceny 
 

 Lp.  Nazwa kryterium  Punktacja  Sposób oceny  
1.  Cena  0-60 pkt.  Stosunek ceny netto w 

ofercie z najniższą ceną 
do ceny netto badanej 
oferty mnożony przez 
60  

2.  Okres gwarancji na 
diody laserowe i 
zdalnego serwisu 

0-40 pkt.  Stosunek okresu 
gwarancji w badanej 
ofercie do okresu 
gwarancji w ofercie z 
najdłuższą gwarancją 
mnożony przez 40  

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.  
 Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.  
Oferta musi być sporządzona w języku polskim i zawierać:  

- datę jej sporządzenia,  

- cenę netto i brutto przedmiotu zamówienia, 

- okres gwarancji  

-  szczegółową specyfikację przedmiotu zamówienia.  
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Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.  
Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert.  
Termin składania ofert upływa dnia 28 listopada 2012 roku  
Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres: „AB Druk” Bekczyński, Arkusińska Sp.j. 
Kolonia Zawada, ul. Główna 90, 97-200 Tomaszów Mazowiecki lub pocztą elektroniczną na adres 
j.bekczynski@abdruk.com.pl 

Oferty składane listownie lub osobiście prosimy złożyć w zamkniętej kopercie, opisanej: 
„Oferta na naświetlarkę CTP” 

w ramach projektu „ Zwiększenie konkurencyjności firmy AB DRUK poprzez zakup 
specjalistycznych maszyn poligraficznych” 

 
Nie otwierać przed 29.11.2012 

 
W przypadku podania wartości przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na złote 
dokonane zostanie według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia oraz do unieważnienia 
postępowania. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana zrezygnuje z realizacji 
zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11.2012 w siedzibie firmy AB DRUK Kolonia Zawada, ul. 
Główna 90, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 

Opis warunków udziału w postępowaniu 
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:  
1)    dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonywania,  
2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,   
3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust.1 i 2 ustawy)   
  Pozostałe informacje 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało wywieszone i jest dostępne w siedzibie Zamawiającego oraz na 
stronie www.abdruk.com.pl 

 
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących 
postępowania: 

Jarosław Bekczyński  tel +48 44 734 00 22 , e-mail: j.bekczynski@abdruk.com.pl 


