
 
 

Zbąszyń, dnia 01.02.2018 r. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Zbąszyniu 

ul. Mostowa 10 

64-360 Zbąszyń 

 

 

    

ZAPYTANIE  OFERTOWE nr 16.ZSP.ZP.2018 
 

Zamawiający, prowadząc postępowanie na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2014r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) w formie rozeznania 

cenowego, zaprasza do składania ofert na zakup kserokopiarki. 

  

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kserokopiarki poleasingowej. 

Wymagania techniczne dotyczące urządzenia: 

Lp. Parametr 
Wymagane, minimalne parametry 

techniczne lub funkcjonalne 

1 Typ urządzenia Wielofunkcyjne, monochromatyczne 

2 Funkcje urządzenia 
Drukowanie, kopiowanie, skanowanie 

kolorowe 

3 Prędkość kopiowania/ drukowania A4 Minimum 36 stron na minutę 

4 Zoom 25-400 % 

5 Źródła papieru 3 kasety uniwersalne + podajnik boczny 

6 Rozdzielczość drukowania 600x600 dpi 

7 Pojemność kaset na papier ( 80g/m2) 1 500 + 100 podajnik boczny 

8 Format papieru obsługiwany w kasetach A4-A3 

9 Podajnik dokumentów 
Dwustronny, automatyczny o pojemności 

100 arkuszy 

10 Panel operatorski 

Kolorowy, dotykowy, o przekątnej 

minimum 7 cali z komunikatami w j. 

polskim 

11 Pamięć 1 GB + dysk twardy 80GB 

12 Formaty plików w procesie skanowania TIFF, PDF, JPEG, XPS 

13 Interface 2 x USB 2.0, 10/100/1000 Base-T 

14 Język drukarki PCL6, PS3 

15 Bezpieczeństwo danych 

Dysk twardy szyfrowany. Urządzenie musi 

zapewniać funkcję wielokrotnego, 

minimum 7 krotnego nadpisywania danych 

dyskowych oraz automatycznie usuwać je 

z dysku po wykonaniu danego zadania, 

16 Wykańczanie dokumentów 

Wewnętrzny, wbudowany, 

niepowiększający obrysu urządzenia 

finiszer zszywający, z funkcją offsetowego 

sortowania dokumentów. Pojemność tacy 

wyjścia minimum 500 arkuszy. Liczba 

zszywanych kartek - 50 

17 Tace odbiorcze na wydruki/kopie Minimum 2 z możliwością konfigurowania 



 
 

18 Stan urządzenia 
Używane, maksymalny przebieg 130 000 

wydruków, nie starsze niż 4 lata 

19 Gwarancja 
Minimum 48 miesięcy lub 300 000 

wydruków/kopii 

 

Wymagania dodatkowe: 

- Dostawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do obsługi oferowanego urządzenia, 

co potwierdzi ważnym certyfikatem serwisowym i handlowym producenta sprzętu, 

- Dostawca wraz z urządzeniem dostarczy tonery niezbędne do wydrukowania 200 000 

wydruków, przy czym dostarczone tonery będą sygnowane logotypem producenta sprzętu, nie 

będą produktami równoważnymi ani zamiennymi. 

- Dostawca na swój koszt dostarczy, uruchomi, zainstaluje urządzenie oraz przeszkoli 

użytkowników z bezpiecznej obsługi urządzenia. 

2. Termin realizacji zamówienia: do 15.02.2018 r. 

 

3. Kryterium  wyboru ofert przez zamawiającego: cena: waga kryterium 100% 

 

4. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:  

-   formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania 

 

5. Opis sposobu przeliczania ceny w składanej ofercie cenowej: 

Cena wskazana w ofercie musi: 

a) być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli 

występuje; 

b) uwzględnić wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się 

wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania 

ofertą). 

 

6. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:  

a) ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym w terminie do 05.02.2018r. do 

godz. 10.00 na piśmie w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny w 

Zbąszyniu, ul. Mostowa 10, 64-360 Zbąszyń lub drogą elektroniczną na adres: 

spzbaszyn@interia.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w 

Zbąszyniu, ul. Mostowa 10, 64-360 Zbąszyń.  

b) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie 

rozpatrywana. 

 

7. Warunki udziału w postępowaniu: złożenie oferty w wyznaczonym terminie. 

 

8. Termin związania ofertą: 7 dni (od ostatecznego terminu składania ofert). 

 

9. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania: 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich 

Wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej jednostki. 

mailto:spzbaszyn@interia.pl


 
 

 

10. Podpisanie umowy/zamówienia: 

Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający zleci realizację przedmiotu 

zamówienia. 

 

11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest: 

Łukasz Woźny tel. 68 3860785 

 

  

 

 

 

 

 

        z poważaniem 

        Dyrektor ZSP w Zbąszyniu 

        Teresa Małycha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1) formularz oferty 


