
 

     Łódź, Dnia 19.11.2014 

 

Ogłoszenie wyniku zamówienia na: 

„Nabycie napawarki do barwienia zimno nawojowego”. 

Projekt pod tytułem: 

„Wdrożenie najlepszych dostępnych technik w celu zmniejszenia 

zużycia czynników produkcji” 

1. Data i miejsce ogłoszenia zamówienia : 

Data zamieszczenia oferty: 28.10.2014 rok, 

Zakończenie przyjmowania ofert: 13.11.2014, godzina 16.00 

Miejsce: zakład produkcyjny firmy Marko-Kolor Sp. J. przy ul. Technicznej 25 w Łodzi, 

Strona internetowa spółki Marko-Kolor:  

http://www.marko-kolor.pl/pliki/18-ogloszenie-przetarg-napawarka.pdf 
 
2. Przedmiot zamówienia:  

 Napawarka do barwienia zimno nawojowego. 

 
3. Liczba otrzymanych ofert: 1. 

 

4. Otwarcie ofert, nastąpiło 13.11.2014 roku, po godzinie 16.00, w zakładzie produkcyjnym 

firmy Marko-Kolor Sp. J. przy ul. Technicznej 25 w Łodzi. 

 

5. Streszczenie oceny: 

 

Lp. 
Nazwa i adres 

oferenta 

Nazwa 
kryterium I 

„Cena” 
oraz ilość 

przyznanych 
punktów 

 
Nazwa kryterium II  
„Ocena techniczno- 

technologiczna” 
oraz ilość przyznanych 

punktów 

Nazwa kryterium III „Warunki 
zakupu  i Wsparcia po 

zakupowego” 
oraz ilość przyznanych 

punktów 

Suma 
otrzymanych 

punktów 

1 2 4 5 6 7 

1. 

Benninger AG  

9240 Uzwil 

Switzerland 

60 pkt. 9 pkt., w tym za: 

• Przedział szerokości roboczej 

większy niż <1000;2000> (9 pkt.). 

• System ciągłego dozowania 

barwników i alkaliów (jak w pkt. IV 

– dodatkowe zalecenia) (0pkt.). 

0 pkt., w tym za: 

• Część płatności należną 

dostawcy po odbiorze 

przedmiotu zamówienia  

(0pkt.). 

• Okres trwania gwarancji przy 

pracy 3 zmianowej (0pkt.). 

69 pkt. 

 
 



 

6. W wyniku wysokiej oceny oferty i spełniania przez nią podstawowych wymagań 

techniczno-technologicznych przyjęta została:  

 oferta firmy Benninger. 

7.Uzasadnienie: 

Oferta firmy Benninger była jedyną ofertą złożoną w określonym przez ogłoszenie 

terminie, ponadto: 

• spełnia postawione wymagania i zapewnia zadowalającą jakość zarówno pod 

względem technicznym jak i technologicznym, 

• szerokość robocza maszyny podnosi zakres możliwości produkcyjnych 

• ma możliwość integracji z systemem OrgaTEX, 

• zapewnia serwis „on-line” układu sterowania maszyny. 

Napawarka do barwienia zimno nawojowego firmy Benninger jest maszyną, która 

spełnia wszystkie najważniejsze założenia jakie stawialiśmy, zapewnia duży 

przedział roboczy pod względem szerokości asortymentu co podnosi możliwości 

produkcyjne. Ponadto zapewnia pełne dostosowanie systemu dozowania i 

dostarczania barwników i środków pomocniczych funkcjonującego w naszej firmie 

w zakresie systemu ciągłego dozowania roztworów barwników i alkaliów. 
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