
 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/2017 

 

 

Dotyczy: zakupu urządzenia wielofunkcyjnego (druk, kopiowanie i skanowanie)   

 

 

   Lokalna Grupa Działania „Z Nami Warto” 

   ul. Dzieci Wrzesińskich 9 

   62-300 Września   

Zamawiający:  

   Regon 300860118 

   NIP 7891706543 

   tel. 61 438 50 18 

   www.znamiwarto.pl 

 

 

1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzenia wielofunkcyjnego (druk, kopiowanie i 

skanowanie) dla Lokalnej Grupy Działania „Z Nami Warto”.  

 

Gwarancja 1 rok  

technologia druku laserowa monochromatyczna  

maks. rozmiar nośnika A4  

rozdzielczość druku w czerni 1200 x 1200 dpi  

maks. szybkość druku mono 38 str./min.  

druk dwustronny [dupleks] tak  

gramatura papieru 60 - 120 g/m²  

praca w sieci [serwer druku] tak  

typ skanera skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów  

rozdzielczość skanera 1200 x 1200 dpi  

obszar skanowania 297 x 216 mm  

szybkość kopiarki w czerni 38 str./min.  

rozdzielczość kopiarki 600 x 600 dpi  

pojemność pamięci faksu 250 str.  

rozdzielczość faksu 300 x 300 dpi  

interfejs USB 2.0  

Ethernet 10/100/1000 Mbps  
WIFI 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.znamiwarto.pl/
http://www.komputronik.pl/category/15311/urzadzenia-wielofunkcyjne.html?&a%5b650%5d%5b%5d=7962&category=15311&filter=1
http://www.komputronik.pl/category/15311/urzadzenia-wielofunkcyjne.html?&a%5b1706%5d%5b%5d=2314&category=15311&filter=1
http://www.komputronik.pl/category/15311/urzadzenia-wielofunkcyjne.html?&a%5b651%5d%5b%5d=7963&category=15311&filter=1
http://www.komputronik.pl/category/15311/urzadzenia-wielofunkcyjne.html?&a%5b653%5d%5b%5d=3800&a%5b653%5d%5b%5d=3800&category=15311&filter=1
http://www.komputronik.pl/category/15311/urzadzenia-wielofunkcyjne.html?&a%5b230%5d%5b%5d=9518688&category=15311&filter=1
http://www.komputronik.pl/category/437/pamiec-ram.html
http://www.komputronik.pl/category/15311/urzadzenia-wielofunkcyjne.html?&a%5b670%5d%5b%5d=2248&category=15311&filter=1
http://www.komputronik.pl/category/15311/urzadzenia-wielofunkcyjne.html?&a%5b670%5d%5b%5d=56104&category=15311&filter=1


 

 

 

 

 

 

zainstalowane opcje 

 

 

 

 

 

automatyczny podajnik papieru | dupleks  

szerokość 430 mm  

głębokość 634 mm  

wysokość 325 mm  

pamięć 256MB 

inne cechy kolorowy ekran dotykowy CGD o przekątnej 7.5 cm  

normatywne obciążenie 80000 str./mies.  

 

 

 

1.2.W ramach przedmiotowego zamówienia Oferent przedstawi cenę brutto przedmiotu 

zamówienia. 

1.3.Proszę podać koszt eksploatacji przedmiotu zamówienia. 

1.4.Proszę podać zasady serwisowania proponowanego urządzenia wielofunkcyjnego  

po zakończeniu okresu gwarancyjnego (czas realizacji naprawy), przy uwzględnieniu 

konieczności odebrania urządzenia z Biura LGD „Z Nami Warto” we Wrześni i dostarczanie 

naprawionego urządzenia do siedziby Biura LGD we Wrześni.  

1.5.Niezbędnym jest podanie kosztów przesyłki lub innych dodatkowych kosztów 

związanych z realizacją zamówienia.  

 

2. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

 

2.1.Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został dostarczony do Biura  

LGD „Z Nami Warto” we Wrześni ul. Dzieci Wrzesińskich 9 do dnia: 28.04.2017r. 

 

3. WARUNKI PŁATNOŚCI: 

 

3.1. Zapłata należności zostanie przekazana na wskazane konto wybranego Wykonawcy  

po dostarczeniu przedmiotu zamówienia, na podstawie wystawionej faktury/ rachunku.  

Termin płatności - 14 dni. 

 

4. OPIS PRZEDMIOTU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

 

4.1.Oferta powinna być czytelna i podpisana.  

4.2.Oferta musi zawierać: 

- pełną nazwę oferenta; 

- adres oferenta, numer telefonu; 

- cenę oferty (brutto) w zakresie pkt. 1.2. i 1.3; 

- parametry techniczne urządzenia;  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5. KRYTERIA OCENY OFERT: 

 

5.1. Cena – 50% 

5.2. Koszt eksploatacja drukarki – 30 % 

5.3. Zasady serwisowania – 20% 

 

6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

 

6.1. Ofertę należy dostarczyć do Biura zamawiającego – Lokalna Grupa Działania „Z Nami 

Warto”, ul. Dzieci Wrzesińskich 9, 62-300 Września – osobiście (lub przez osobę 

upoważnioną) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź za pomocą poczty 

elektronicznej na adres info@znamiwarto.pl. 

6.2.Tremin składania ofert od 14.04.2017r. do 21.04.2017r. 

W przypadku wysyłki pocztą tradycyjną o terminowości decyduje data wpływu oferty  

do Biura LGD. 

6.3.Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wynik na stronie internetowej 

www.znamiwarto.pl do 25.04.2017r. oraz skontaktuje się z Oferentem, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę w celu omówienia szczegółów.  

 

7. INFORMACJE DODATKOWE: 

 

7.1.Oferty, które wpłyną do Biura LGD „Z Nami Warto” niekompletne lub po terminie 

składania ofert, nie będą rozpatrywane.  

7.2.Wykonawcom, którzy nie zostali wybrani nie zostaną zwrócone dokumenty ofertowe.  

7.3.Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia modyfikacji do Zapytania.  

7.4.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury wyboru Dostawcy  

bez podawania przyczyny. 

7.5.Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Dostawców oferty 

nie powodują powstania żadnych zobowiązań wobec stron.  

 

8. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z OFERENTAMI: 

 

Małgorzata Lisiecka, Anita Nowicka -  LGD „Z Nami Warto”, tel. 61 438 50 18, 

info@znamiwarto.pl  

mailto:info@znamiwarto.pl
http://www.znamiwarto.pl/
mailto:info@znamiwarto.pl

