Warszawa: Dostawa fabrycznie nowych kserokopiarek
Numer ogłoszenia: 59233 - 2008; data zamieszczenia: 25.03.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Biuro Administracyjno-Gospodarcze,
ul. Rakowiecka 2A, 00-993 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0 22 58 56 525, fax 0 22 58 56 565.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.abw.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowych
kserokopiarek.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest dostawa fabrycznie nowych kserokopiarek wraz z ich instalacją, uruchomieniem oraz
przeszkoleniem personelu zamawiającego (3 grupy asortymentowe, łącznie 6 sztuk kserokopiarek).
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.00.00-6.
II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
•

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
•

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków: 1) Zgodnie z art. 22 ust. 1 uPzp o udzielenie zmówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają
niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia, a w szczególności dysponują minimum jednym punktem serwisowym

na terenie Warszawy, realizującym naprawy gwarancyjne oferowanych kserokopiarek (przez punkt
serwisowy naleŜy rozumieć punkt prowadzący naprawy gwarancyjne, który dysponuje
odpowiednim zapleczem technicznym umoŜliwiającym dokonanie napraw oraz dysponuje
pracownikami technicznymi), c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2)
•

Spełnianie warunków oceniane będzie spełnia - nie spełnia.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełniania
wymagań, udziału w postępowaniu wykonawca musi przedłoŜyć wraz z ofertą następujące
oświadczenia i dokumenty: a) oświadczenie o spełnianiu warunków wymienionych w art. 22 ust. 1
uPzp; b) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i
2 uPzp; c) oświadczenie o dysponowaniu minimum jednym punktem serwisowym na terenie
Warszawy, realizującym naprawy gwarancyjne oferowanych kserokopiarek (przez punkt serwisowy
naleŜy rozumieć punkt prowadzący naprawy gwarancyjne, który dysponuje odpowiednim
zapleczem technicznym umoŜliwiającym dokonanie napraw oraz dysponuje pracownikami
technicznymi); d) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę. Ponadto na potwierdzenie, Ŝe oferowana dostawa spełnia
wymagania określone przez zamawiającego, wykonawca dołączy do oferty folder, broszurę lub
inny dokument w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę, zawierający opis parametrów techniczno - uŜytkowych (specyfikację).

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
•

1. Cena - 0,65

•
•

2. Cena jednej kopii przy powieleniu 100 tys. kopii - 0,25
3. Okres gwarancji - 0,1

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.abw.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Agencja
Bezpieczeństwa Wewnętrznego Biuro Administracyjno-Gospodarcze Wydział Zamówień Publicznych
02-652 Warszawa, ul. Samochodowa 5.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
07.04.2008 godzina 10:00, miejsce: Ofertę naleŜy złoŜyć w Wydziale Zamówień Publicznych Biura
Administracyjno - Gospodarczego ABW 02-652 Warszawa ul. Samochodowa 5 w Biurze Przepustek..
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Kserokopiarka cyfrowa czarno-biała o prędkości kopiowania min. 25 kopii/min
(dla formatu A4) - 2 sztuki..
•
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Grupa I - kserokpiarka
cyfrowa czarno - biała - 2 sztuki.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.00.00-6.

•

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

•

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o

1. Cena - 0,65

o
o

2. Cena jednej kopii przy powieleniu 100 tys. kopii - 0,25
3. Okres gwarancji - 0,1

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Kserokopiarka cyfrowa czarno-biała o predkości kopiowania min. 60 kopii/min
(dla formatu A4) - 3 sztuki..
•
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Grupa II - kserokopiarka
cyfrowa czarno-biała - 3 sztuki.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.00.00-6.

•

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

•

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o

1. Cena - 0,65

o
o

2. Cena jednej kopii przy powieleniu 100 tys. kopii - 0,25
3. Okres gwarancji - 0,1

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Kserokopiarka cyfrowa czarno-biała o prędkości kopiowania min. 80 kopii/min
(dla formatu A4 - 1 sztuka..
•
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Grupa III - kseropiarka
cyfrowa czarno-biała - 1 sztuka.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.00.00-6.

•

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

•

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o

1. Cena - 0,65

o
o

2. Cena jednej kopii przy powieleniu 100 tys. kopii - 0,25
3. Okres gwarancji - 0,1

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
nr sprawy 3/II/2008
1.

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Biuro Administracyjno-Gospodarcze
ul. Rakowiecka 2A, 00-993 Warszawa
Adres do korespondencji:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Biuro Administracyjno-Gospodarcze
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Samochodowa 5
02-652 Warszawa
tel. 022 585 65 25 fax 022 585 65 65

2.

Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655).

3.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych kserokopiarek, wraz z ich
instalacją, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu zamawiającego, w nw. ilościach,
o co najmniej następujących parametrach techniczno-uŜytkowych.
Grupa I – kserokopiarka cyfrowa czarno-biała - 2 sztuki
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

funkcje kopiarki, skanera sieciowego i drukarki sieciowej
prędkość kopiowania min. 25 kopii/min (dla formatu A4)
rozdzielczość kopiowania, drukowania, skanowania min., 600x600 dpi
karta sieciowa 10-Base-T/100-Base
drukarka sieciowa PCL5 / 6/ emulacja PS3
pamięć urządzenia min 320 MB + dysk twardy min. 40 GB
format oryginału / kopii A5÷A3
automatyczny dwustronny podajnik dokumentów o poj. min. 50 arkuszy A5÷A3
duplex (funkcja dwustronnego kopiowania)
finisher z funkcją sortowania i zszywania
min. dwie uniwersalne kasety (A5÷A3) kasety zainstalowane w kserokopiarce na
papier o poj. min. 250 arkuszy kaŜda
• materiały eksploatacyjne (bez papieru) na min. 50 000 kopii A4
• szafka oryginalna producenta

Grupa II – kserokopiarka cyfrowa czarno-biała - 3 sztuki
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

funkcje kopiarki, skanera sieciowego i drukarki sieciowej
prędkość kopiowania min. 60 kopii/min (dla formatu A4)
rozdzielczość kopiowania, drukowania, skanowania min. 600x600 dpi
karta sieciowa 10-Base-T/100-Base
drukarka sieciowa PCL5 /6/ emulacja PS3
pamięć urządzenia min 512 MB + dysk twardy min. 40 GB
format oryginału i kopii A5÷A3
automatyczny dwustronny podajnik dokumentów o poj. min. 100 arkuszy A5÷A3
duplex (funkcja dwustronnego kopiowania)
finisher z funkcją sortowania, grupowania i zszywania
pojemność podajników papieru:
o zainstalowane w kopiarce:
- dwie uniwersalne kasety (A5 ÷A3) o pojemności min. 500 arkuszy kaŜda
- dwa podajniki na papier A4 o pojemności min. 1000 arkuszy kaŜdy
o dodatkowy podajnik na papier A4 o pojemności min. 4000 arkuszy
• materiały eksploatacyjne (bez papieru) na min. 200 000 kopii A4

Grupa III – kserokopiarka cyfrowa czarno-biała - 1 sztuka
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

funkcje kopiarki, skanera sieciowego i drukarki sieciowej
prędkość kopiowania min. 80 kopii/min (dla formatu A4)
rozdzielczość kopiowania, drukowania, skanowania min. 600x600 dpi
karta sieciowa 10-Base-T/100-Base
drukarka sieciowa PCL5 / 6/ emulacja PS3
pamięć urządzenia min. 512 MB + dysk twardy min. 40 GB
format oryginału i kopii A5÷A3
automatyczny dwustronny podajnik dokumentów o poj. min. 100 ark. A5÷A3
duplex (funkcja dwustronnego kopiowania)
finisher z funkcją sortowania, grupowania i zszywania min. 50 arkuszy
pojemność podajników papieru:
o zainstalowane w kopiarce:
- min. dwie uniwersalne kasety (A3 ÷ A5) o pojemności min. 500 arkuszy
kaŜda
- min. jeden podajnik na papier A4 o pojemności min. 1000 arkuszy
o dodatkowy podajnik na papier A3 o pojemności min. 4000 arkuszy
• materiały eksploatacyjne (bez papieru) na min. 500 000 kopii A4

Oznaczenie wg CPV: 30120000-6 urządzenia fotokopiujące i drukujące.
Gwarancja na oferowane urządzenia – minimum 36 miesięcy od dnia dostawy
i uruchomienia bez limitu kopii.
Miejsce dostawy: magazyn zamawiającego na terenie Warszawy.
4.

Opis części zamówienia, jeŜeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
oraz informacja o dopuszczeniu ofert wariantowych:
1) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne grupy
asortymentowe. KaŜda grupa asortymentowa rozpatrywana będzie oddzielnie.
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2) Zamawiający nie zezwala na składanie ofert wariantowych i wymaga złoŜenia oferty
zgodnej z opisem przedmiotem zamówienia, określonym w pkt. 3 niniejszej s.i.w.z.
5.

Termin wykonania zamówienia.
Do 21 dni od dnia podpisania umowy.

6.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:
1) Zgodnie z art. 22 ust. 1 uPzp o udzielenie zmówienia mogą ubiegać się wykonawcy,
którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności dysponują minimum
jednym punktem serwisowym na terenie Warszawy, realizującym naprawy
gwarancyjne oferowanych kserokopiarek (przez punkt serwisowy naleŜy rozumieć
punkt prowadzący naprawy gwarancyjne, który dysponuje odpowiednim zapleczem
technicznym umoŜliwiającym dokonanie napraw oraz dysponuje pracownikami
technicznymi),
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2) Spełnianie warunków oceniane będzie „spełnia”- „nie spełnia”.

7.

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) Na potwierdzenie spełniania wymagań, o których mowa w ww. pkt. 6 ppkt 1
wykonawca musi przedłoŜyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 uPzp - zgodnie
z załącznikiem nr 3 do s.i.w.z.;
b) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
i 2 uPzp - zgodnie z załącznikiem nr 3 do s.i.w.z.;
c) oświadczenie o dysponowaniu minimum jednym punktem serwisowym na terenie
Warszawy, realizującym naprawy gwarancyjne oferowanych kserokopiarek (przez
punkt serwisowy naleŜy rozumieć punkt prowadzący naprawy gwarancyjne, który
dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym umoŜliwiającym dokonanie napraw
oraz dysponuje pracownikami technicznymi) – zgodnie z załącznikiem nr 4 do s.i.w.z.;
d) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w formie
oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

8.

Dodatkowe wymagania zamawiającego.
Na potwierdzenie, Ŝe oferowana dostawa spełnia wymagania określone przez
zamawiającego, wykonawca dołączy do oferty folder, broszurę lub inny dokument
w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę, zawierający opis parametrów techniczno – uŜytkowych (specyfikację).
3

9.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów:
W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazywane będą pisemnie lub za pomocą faksu (022 58 56 565).

10.

Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami:
Artur Stankiewicz

11.

tel. 022 58 56 512.

Termin związania ofertą:
Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.

12.

Opis sposobu przygotowania ofert:
1)

Wykonawcy przedstawią ofertę zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
2) KaŜdy wykonawca przedłoŜy tylko jedną ofertę.
3) Oferta winna być napisana w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub
inną czytelną techniką w sposób trwały wg formularza oferty - załącznika
nr 1 do niniejszej specyfikacji.
4) Wykonawca przedstawi wykaz wszystkich materiałów eksploatacyjnych (bez
papieru) takich jak np: deweloper, toner oraz części zamiennych takich, których
wydajność została przekroczona w sprawnie działającym urządzeniu, zgodnie
z załącznikami nr 2A, 2B, 2C (wykazy będą stanowiły integralną część umowy).
5) Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę(-y)
upowaŜnioną(-e) do reprezentowania firmy, wymienioną(-e) w rejestrze handlowym
firmy (wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) lub przez upowaŜnionego
przedstawiciela wykonawcy (wymagane jest dołączenie do oferty pełnomocnictwa
w formie pisemnej, w oryginale)
6) Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty i oświadczenia, o których mowa
w punkcie 7 i 8 s.i.w.z.
7) Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złoŜone wraz
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
8) Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, co do których wykonawca zastrzegł, nie później niŜ w terminie składania
ofert, Ŝe nie mogą być one udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą:
„NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” i załączone jako
odrębna część niezłączona z jawną częścią oferty w sposób trwały.
9) Strony oferty powinny być ponumerowane, miejsca, w których wykonawca wniósł
poprawki winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
10) Wykonawca winien umieścić ofertę w zaklejonej kopercie, która:
a) będzie zaadresowana na adres zamawiającego:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Biuro Administracyjno-Gospodarcze
Wydział Zamówień Publicznych
02-652 Warszawa, ul. Samochodowa 5
b) będzie posiadać oznaczenie: ,,Oferta na dostawę kserokopiarek” – nr sprawy
3/II/2008” oraz ,,Proszę nie otwierać przed posiedzeniem komisji”. (W przypadku
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braku tych oznaczeń lub niewłaściwego zaadresowania koperty, zamawiający
nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z tego powodu zdarzenia np.: omyłkowe
otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania
oferty pocztą lub pocztą kurierską – za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert).
11) Poza oznaczeniami podanymi powyŜej, koperta winna posiadać nazwę i adres
wykonawcy, aby moŜna było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia
jej opóźnienia.
12) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.
13.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1)

2)
3)
4)
5)
6)

14.

Ofertę naleŜy złoŜyć w Wydziale Zamówień Publicznych Biura Administracyjno
- Gospodarczego ABW 02-652 Warszawa ul. Samochodowa 5 w Biurze
Przepustek,
Termin składania ofert upływa dnia 7 kwietnia 2008 r. o godz. 10.00,
W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpłynięcia oferty
do zamawiającego,
Oferta złoŜona po terminie, zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania,
Oferty zostaną otwarte w dniu 7 kwietnia 2008 r. o godz. 10.15 w Wydziale Zamówień
Publicznych BAG ABW w Warszawie przy ul. Samochodowej 5 (sala konferencyjna),
W celu uczestniczenia w otwarciu ofert naleŜy zgłosić się, co najmniej 15 minut przed
wyznaczonym terminem otwarcia ofert na Biuro Przepustek z dokumentem
toŜsamości.

Opis sposobu obliczenia ceny:
a)
b)
c)
d)

e)

f)

przez cenę oferty naleŜy rozumieć iloczyn ilości danego asortymentu oraz jego ceny
jednostkowej brutto,
przez cenę jednostkową brutto naleŜy rozumieć cenę jednostkową netto kserokopiarki
powiększoną o podatek VAT,
sposób obliczenia ceny oferty przedstawia formularz oferty - załącznik nr 1 do siwz,
cena oferty obejmuje wartość kserokopiarek wraz z materiałami eksploatacyjnymi
oraz zawiera: koszty transportu, ubezpieczenia towaru do magazynu zamawiającego
na terenie Warszawy, koszty cła i podatku VAT, a takŜe instalacji wraz
z uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu zamawiającego,
przez cenę jednej kopii naleŜy rozumieć:
cenę w złotych brutto (z podatkiem VAT) jednej kopii (do czterech miejsc
po przecinku 0,0000 przy kursie euro 1 € - 3,8771 zł) przy powieleniu kolejnych 100
tys. kopii, wykonanych w okresie oferowanej przez wykonawcę gwarancji
na kopiarkę, skalkulowaną na bazie wszystkich materiałów eksploatacyjnych (bez
papieru) takich jak np. deweloper, toner oraz części wymienionych w wykazie
sporządzonym zgodnie z załącznikiem nr 2A, 2B, 2C do niniejszej specyfikacji,
niepodlegających bezpłatnej gwarancji, tj. takie, których wydajność została
przekroczona w sprawnie działającym urządzeniu (wykaz będzie stanowił integralną
część umowy).
Obliczając koszt 1 kopii naleŜy uwzględnić procent zaczernienia kopii, jaki wynika
z wydajności materiałów eksploatacyjnych podanych przez ich producenta.
Uwaga:
Przy wycenie jednej kopii nie naleŜy uwzględniać materiałów eksploatacyjnych
wliczonych w cenę kserokopiarek (dostarczonych wraz z kserokopiarkami).
sposób wyliczenia jednej kopii przedstawia załącznik A1, B1, C1, (odpowiednio
do danej grupy).
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15.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
1)

2)
3)

Oferty wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego i które nie podlegają odrzuceniu zostaną poddane
procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w niniejszej
specyfikacji,
Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta będzie przedstawiała
najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriów oceny ofert,
Kryteria oceny ofert i ich znaczenia:
a) cena brutto
b) cena jednej kopii przy powieleniu 100 tys. kopii
c) okres gwarancji

- 65% (0,65)
- 25% (0,25)
- 10% (0,10)

ad. pkt a i b - wykonawca, który zaproponuje najniŜszą cenę uzyska maksymalną ilość
punktów przewidzianą dla danego kryterium (maksymalna ilość pkt. 100).
ad. pkt c - wykonawca, który zaproponuje przedłuŜenie okresu gwarancji na sprzęt
ponad wymagany przez zamawiającego o:
•
•
4)

24÷47 miesiące/y otrzyma 50 pkt.,
48 i więcej miesięcy otrzyma 100 pkt.,
(maksymalna ilość punktów 100).

Ocena punktowa ofert:

Punktacja dla kryteriów cenowych (1, 2) dokonywana jest z uwzględnieniem relacji
do najkorzystniejszych warunków zaproponowanych w danym przetargu, np.:

0 , 65 x

W pc
C min1
C n1

= W

pc

- wartość punktowa dla kryterium 1 (cena)
- cena najniŜsza
- cena badanej oferty

0 , 25 x

W pcjk
C min2
C n2

C min 1
x 100 pkt
C n1

C min 2
x100 pkt = W pcjk
C n2

- wartość punktowa dla kryterium 2 (cena jednej kopii)
- cena najniŜsza
- cena badanej oferty
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Punktacja dla kryterium okres gwarancji

0 ,10 x

W pog
Tn
T max

Tn
x100 pkt = W pog
T max

– wartość punktowa dla kryterium 3 (okres gwarancji)
– liczba punktów uzyskanych przez oferenta
– maksymalna ilość punktów moŜliwych do osiągnięcia dla danego kryterium (100 pkt)

Za najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która uzyska najwyŜszą ilość punktów tj.
Wpc + Wpcjk + Wpog = Ok
Ok – ocena końcowa

16.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy, ogólne warunki umowy albo wzór umowy:
Istotne postanowienia umowy zawarte są w załączniku nr 5 do niniejszej specyfikacji.

17.

Informacja o formalnościach, które powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1)
2)
3)

18.

Zawarcie umowy z wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niŜ 7 dni od dnia
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
O terminie i miejscu podpisania umowy zamawiający powiadomi wykonawcę
w trybie roboczym.
Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie
to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa
zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej” z wyłączeniem przepisów dotyczących
odwołań i skarg.

19.

Podwykonawcy
Zamawiający Ŝąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, która
zostanie powierzona podwykonawcom.

20.

Integralną część specyfikacji stanowią nw. załączniki:
1. załącznik nr 1 – formularz oferty,
2. załączniki nr A, B, C, - specyfikacje techniczno – uŜytkowe dotyczące kserokopiarek
z poszczególnych grup,
3. załączniki nr A1, B1, C1, - formularze szczegółowej kalkulacji wyliczenia ceny
1 kopii w zaoferowanych kserokopiarkach w poszczególnych grupach,
7

4. załączniki nr 2A, 2B, 2C, – wykazy wszystkich materiałów eksploatacyjnych (bez
papieru) takich jak np. deweloper, toner oraz części zamiennych niepodlegających
bezpłatnej gwarancji, których wydajność została przekroczona w sprawnie działającym
urządzeniu,
5. załącznik nr 3 – formularz oświadczeń, o których mowa w pkt 7 ppkt 1a i b,
6. załącznik nr 4 – formularz oświadczenia, o którym mowa w pkt 7 ppkt 1c,
7. załącznik nr 5 – istotne postanowienia umowy.
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Załącznik nr 1
Nr sprawy 3/II/2008

___________________ dnia __________.2008r.

FORMULARZ OFERTY
Składając w imieniu: ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowych kserokopiarek, oferujemy realizację zamówienia zgodnie
z poniŜszymi cenami :

Grupa I
Asortyment określony
w załączniku

Producent/marka, model
oferowanego urządzenia

A

Ilość

Cena
jednostkowa
(brutto)

Cena oferty 1

2

słownie złotych: _______________________________________________________________________
Adres punktu serwisowego:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Gwarancja na oferowane urządzenie:________ miesięcy.

1

Grupa II
Asortyment określony
w załączniku

Producent/marka, model
oferowanego urządzenia

Ilość

Cena
jednostkowa
(brutto)

Cena oferty 1

3

B

słownie złotych: _______________________________________________________________________
Adres punktu serwisowego:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Gwarancja na oferowane urządzenie:________ miesięcy.

Grupa III
Asortyment określony
w załączniku

Producent/marka, model
oferowanego urządzenia

C

Ilość

Cena
jednostkowa
(brutto)

Cena oferty 1

1

słownie złotych: _______________________________________________________________________
Adres punktu serwisowego:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Gwarancja na oferowane urządzenie:________ miesięcy.

1

cena oferty obejmuje wartość kserokopiarek wraz z materiałami eksploatacyjnymi oraz zawiera: koszty transportu,
ubezpieczenia towaru do magazynu zamawiającego na terenie Warszawy, koszty cła i podatku VAT a takŜe instalacji wraz
z uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu zamawiającego.

2

1. Zobowiązujemy się do realizacji dostawy w terminie do 21 dni od dnia podpisania umowy.
2. Niniejszym oświadczamy, Ŝe:
a) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, specyfikację akceptujemy
bez zastrzeŜeń,
b) oferowane kserokopiarki spełniają wszystkie wymagania zamawiającego oraz posiadają wymagane
parametry zgodnie z pkt 3 (opis przedmiotu zamówienia) siwz,
c) akceptujemy bez zastrzeŜeń istotne postanowienia umowy zamieszczone w załączniku nr 5 do
niniejszej specyfikacji, a w przypadku dokonania wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się
do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego,
d) akceptujemy warunki płatności: 14 dni od dnia odbioru dostawy i faktury,
3. Oferta zawiera ________ stron ponumerowanych w kolejności.
4. Okres związania ofertą wynosi 30 dni.
5. Osobami upowaŜnionymi do podpisania umowy są:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

________________________________
(pieczątka i podpis wykonawcy)

*

Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Załącznik A - Specyfikacja techniczno – uŜytkowa dotycząca kserokopiarek z grupy I.
Załącznik A1 - Formularz szczegółowej kalkulacji wyliczenia ceny 1 kopii w zaoferowanych kserokopiarkach.
Załącznik B - Specyfikacja techniczno – uŜytkowa dotycząca kserokopiarek z grupy II.
Załącznik B1- Formularz szczegółowej kalkulacji wyliczenia ceny 1 kopii w zaoferowanych kserokopiarkach.
Załącznik C - Specyfikacja techniczno – uŜytkowa dotycząca kserokopiarek z grupy III.
Załącznik C1 - Formularz szczegółowej kalkulacji wyliczenia ceny 1 kopii w zaoferowanej kserokopiarce.
Załącznik nr 2A, 2B, 2C, – wykaz wszystkich materiałów eksploatacyjnych (bez papieru) takich jak np. deweloper,
toner oraz części zamiennych niepodlegających bezpłatnej gwarancji, których wydajność została przekroczona
w sprawnie działającym urządzeniu (wykaz będzie stanowił integralną część umowy),
8. Załącznik nr 3 – formularz oświadczeń, o których mowa w pkt. 7 ppkt. 1 a i b,
9. Załącznik nr 4 - formularz oświadczenia, o którym mowa w pkt. 7 ppkt. 1 c,
10. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

*

Niepotrzebne skreślić.
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Załącznik A*
do formularza oferty
Nr sprawy 3/II/2008
GRUPA I

Oferowany model ____________________________________________________________
Specyfikacja techniczno – uŜytkowa.
Parametry wymagane

Parametry oferowane

Funkcje kopiarki, skanera sieciowego i drukarki sieciowej.
Prędkość kopiowania min. 25 kopii/min (dla formatu A4).
Rozdzielczość kopiowania, drukowania, skanowania
min. 600x600 dpi.
Karta sieciowa 10-Base-T/100-Base.
Drukarka sieciowa PCL5 / 6/emulacja PS3.
Pamięć urządzenia min. 320 MB + dysk twardy min. 40 GB.
Format oryginału i kopii A5 ÷ A3.
Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów o poj. min.
50 arkuszy A5÷A3.
Duplex (funkcja dwustronnego kopiowania).
Finisher z funkcją sortowania i zszywania.
Minimum dwie uniwersalne kasety (A3÷A5) zainstalowane
w kserokopiarce na papier o poj. min. 250 arkuszy kaŜda.
Materiały eksploatacyjne (bez papieru) na min. 50 000 kopii A4
Szafka oryginalna producenta.

Cena brutto w PLN cena oferty obejmuje wartość
kserokopiarek wraz z materiałami eksploatacyjnymi oraz
zawiera: koszty transportu, ubezpieczenia towaru do magazynu
zamawiającego na terenie Warszawy, koszty cła i podatku
VAT, a takŜe instalacji wraz z uruchomieniem oraz
przeszkoleniem personelu zamawiającego.

Cena brutto (z podatkiem VAT) jednej kopii (do czterech
miejsc po przecinku 0,0000 w zł, przy kursie euro 1 € = 3,8771
PLN), przy powielaniu kolejnych 100 tys. kopii, wykonanych
w okresie oferowanej przez wykonawcę gwarancji na kopiarkę,
skalkulowaną na bazie wszystkich mat. ekspl. (bez papieru)
takich jak np. deweloper, toner oraz części wymienionych w
wykazie sporządzonym zgodnie z załącznikiem 2A do
niniejszej specyfikacji, niepodlegających bezpłatnej gwarancji,
tj. takich, których wydajność została przekroczona w sprawnie
1

działającym urządzeniu (wykaz będzie stanowił integralną
część umowy). Obliczając koszt 1 kopii uwzględniono procent
zaczernienia kopii, jaki wynika z wydajności materiałów
eksploatacyjnych
podanych
przez
ich
producenta.
Przedstawienie szczegółowej kalkulacji wyliczenia ceny 1 kopii
w zaoferowanych kserokopiarkach znajduje się w załączniku
A1 do formularza oferty.
Przy wycenie jednej kopii nie uwzględniono materiałów
eksploatacyjnych dostarczonych wraz z kserokopiarkami.
* - załącznik A będzie stanowił integralną część umowy.
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Załącznik nr A1
do formularza oferty.
Nr sprawy 3/II/2008

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

Formularz szczegółowej kalkulacji wyliczenia ceny 1 kopii w zaoferowanych kserokopiarkach.
GRUPA I

Nazwa
L.p. materiału/części Wydajność

a

b

Cena
jednostkowa
brutto w euro
materiału/części

c

Ilość sztuk
niezbędnych
do
wykonania
100 tys.
kopii
( np. 05; 1;
1,7 sztuki)

Koszt
wykonania
100 tys.
kopii
brutto w
euro
(e = c × d)

Cena
wykonania
jednej kopii
brutto w euro
(f = e/100 tys.
kopii)

e

f

d

1
2
3
4
5
6

RAZEM cena brutto jednej kopii w euro
RAZEM cena brutto jednej kopii w PLN1
Potwierdzamy, Ŝe wyszczególnione materiały/części oraz ich ilości są zgodne z zaleceniem producenta.

___________________________________
(pieczątka i podpis wykonawcy)
1

Cena została skalkulowana przy przyjęciu przelicznika 1 euro = 3,8771 PLN (Rozporządzenie Prezesa
Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 241, poz. 1763), w sprawie średniego kursu złotego
w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych).

Załącznik B*
do formularza oferty
Nr sprawy 3/II/2008
GRUPA II

Oferowany model ____________________________________________________________
Specyfikacja techniczno – uŜytkowa.
Parametry wymagane

Parametry oferowane

Funkcje kopiarki, skanera sieciowego i drukarki sieciowej.
Prędkość kopiowania min. 60 kopii/min (dla formatu A4).
Rozdzielczość kopiowania, drukowania, skanowania min.
600x600 dpi.
Karta sieciowa 10-Base-T/100-Base.
Drukarka sieciowa PCL5 /6/ emulacja PS3.
Pamięć urządzenia min. 512 MB + dysk twardy min. 40 GB.
Format oryginału/kopii A5÷A3.
Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów o poj. min.
100 arkuszy A5÷A3
Duplex (funkcja dwustronnego kopiowania).
Finisher z funkcją sortowania, grupowania i zszywania.
Pojemność podajników papieru:
1. zainstalowanych w kopiarce:
a) dwie uniwersalne kasety (A5÷A3) o pojemności min. 500
arkuszy kaŜda,
b) dwa pojemniki na papier A4 o pojemności min. 1000
arkuszy kaŜdy.
2. dodatkowy pojemnik na papier A4 o pojemności min. 4000
arkuszy.
Materiały eksploatacyjne (bez papieru) na min. 200 000 kopii
A4

Cena brutto w PLN cena oferty obejmuje wartość
kserokopiarek wraz z materiałami eksploatacyjnymi oraz
zawiera: koszty transportu, ubezpieczenia towaru do magazynu
zamawiającego na terenie Warszawy, koszty cła i podatku
VAT, a takŜe instalacji wraz z uruchomieniem oraz
przeszkoleniem personelu zamawiającego.

Cena brutto (z podatkiem VAT) jednej kopii (do czterech
miejsc po przecinku 0,0000 w zł, przy kursie euro 1 € = 3,8771
PLN), przy powielaniu kolejnych 100 tys. kopii, wykonanych
w okresie oferowanej przez wykonawcę gwarancji na kopiarkę,
1

skalkulowaną na bazie wszystkich mat. ekspl. (bez papieru)
takich jak np. deweloper, toner oraz części wymienionych w
wykazie sporządzonym zgodnie z załącznikiem 2B do niniejszej
specyfikacji, niepodlegających bezpłatnej gwarancji, tj. takich,
których wydajność została przekroczona w sprawnie
działającym urządzeniu (wykaz będzie stanowił integralną
część umowy). Obliczając koszt 1 kopii uwzględniono procent
zaczernienia kopii, jaki wynika z wydajności materiałów
eksploatacyjnych
podanych
przez
ich
producenta.
Przedstawienie szczegółowej kalkulacji wyliczenia ceny 1 kopii
w zaoferowanych kserokopiarkach znajduje się w załączniku
B1 do formularza oferty.
Przy wycenie jednej kopii nie uwzględniono materiałów
eksploatacyjnych dostarczonych wraz z kserokopiarkami.
* - załącznik B będzie stanowił integralną część umowy.
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Załącznik nr B1
do formularza oferty.
Nr sprawy 3/II/2008

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

Formularz szczegółowej kalkulacji wyliczenia ceny 1 kopii w zaoferowanych kserokopiarkach.
GRUPA II

L.p.

Nazwa
materiału/części Wydajność

a

b

Cena
jednostkowa
brutto w euro
materiału/części

c

Ilość sztuk
niezbędnych
do
wykonania
100 tys.
kopii
( np. 05; 1;
1,7 sztuki)

Koszt
wykonania
100 tys.
kopii
brutto w
euro
(e = c × d)

Cena
wykonania
jednej kopii
brutto w euro
(f = e/100 tys.
kopii)

e

f

d

1
2
3
4
5
6

RAZEM cena brutto jednej kopii w euro
RAZEM cena brutto jednej kopii w PLN1

Potwierdzamy, Ŝe wyszczególnione materiały/części oraz ich ilości są zgodne z zaleceniem producenta.

___________________________________
(pieczątka i podpis wykonawcy)

1

Cena została skalkulowana przy przyjęciu przelicznika 1 euro = 3,8771 PLN (Rozporządzenie Prezesa
Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 241, poz. 1763), w sprawie średniego kursu złotego
w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych).

Załącznik C*
do formularza oferty
Nr sprawy 3/II/2008
GRUPA III

Oferowany model ____________________________________________________________

Specyfikacja techniczno - uŜytkowa
Parametry wymagane

Parametry oferowane

Funkcje kopiarki, skanera sieciowego i drukarki sieciowej.
Prędkość kopiowania min. 80 kopii/min (dla formatu A4).
Rozdzielczość kopiowania, drukowania, skanowania min.
600x600 dpi.
Karta sieciowa 10-Base-T/100-Base.
Drukarka sieciowa PCL5 / 6/ emulacja PS3.
Pamięć urządzenia min. 512 MB + dysk twardy min. 40 GB.
Format oryginału/kopii A5÷A3.
Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów o poj. min.
100 arkuszy A5÷A3
Duplex (funkcja dwustronnego kopiowania).
Finisher z funkcją sortowania, grupowania i zszywania min. 50
arkuszy.
Pojemność podajników papieru:
1. zainstalowane w kopiarce:
a) minimum dwie uniwersalne kasety (A5÷A3) o pojemności
min. 500 arkuszy kaŜda,
b) minimum jeden podajnik na papier A4 o pojemności min.
1000 arkuszy.
2. dodatkowy pojemnik na papier A3 o pojemności min. 4000
arkuszy.
Materiały eksploatacyjne (bez papieru) na min. 500 000 kopii
A4

Cena brutto w PLN cena oferty obejmuje wartość
kserokopiarek wraz z materiałami eksploatacyjnymi oraz
zawiera: koszty transportu, ubezpieczenia towaru do magazynu
zamawiającego na terenie Warszawy, koszty cła i podatku
VAT, a takŜe instalacji wraz z uruchomieniem oraz
przeszkoleniem personelu zamawiającego.

Cena brutto (z podatkiem VAT) jednej kopii (do czterech
miejsc po przecinku 0,0000 w zł, przy kursie euro 1 € = 3,8771
1

PLN), przy powielaniu kolejnych 100 tys. kopii, wykonanych
w okresie oferowanej przez wykonawcę gwarancji na kopiarkę,
skalkulowaną na bazie wszystkich mat. ekspl. (bez papieru)
takich jak np. deweloper, toner oraz części wymienionych w
wykazie sporządzonym zgodnie z załącznikiem 2C do niniejszej
specyfikacji, niepodlegających bezpłatnej gwarancji, tj. takich,
których wydajność została przekroczona w sprawnie
działającym urządzeniu (wykaz będzie stanowił integralną
część umowy). Obliczając koszt 1 kopii uwzględniono procent
zaczernienia kopii, jaki wynika z wydajności materiałów
eksploatacyjnych
podanych
przez
ich
producenta.
Przedstawienie szczegółowej kalkulacji wyliczenia ceny 1 kopii
w zaoferowanych kserokopiarkach znajduje się w załączniku
C1 do formularza oferty.
Przy wycenie jednej kopii nie uwzględniono materiałów
eksploatacyjnych dostarczonych wraz z kserokopiarkami.
* - załącznik C będzie stanowił integralną część umowy.

2

Załącznik nr C1
do formularza oferty.
Nr sprawy 3/II/2008

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

Formularz szczegółowej kalkulacji wyliczenia ceny 1 kopii w zaoferowanych kserokopiarkach.
GRUPA III

Nazwa
materiału/części
Wydajność
L.p.

a

b

Cena
jednostkowa
brutto w euro
materiału/części

c

Ilość sztuk
niezbędnych
do
wykonania
100 tys.
kopii
( np. 05; 1;
1,7 sztuki)

Koszt
wykonania
100 tys.
kopii
brutto w
euro
(e = c × d)

Cena
wykonania
jednej kopii
brutto w euro
(f = e/100 tys.
kopii)
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RAZEM cena brutto jednej kopii w euro
RAZEM cena brutto jednej kopii w PLN1

Potwierdzamy, Ŝe wyszczególnione materiały/części oraz ich ilości są zgodne z zaleceniem producenta.

___________________________________
(pieczątka i podpis wykonawcy)
1

Cena została skalkulowana przy przyjęciu przelicznika 1 euro = 3,8771 PLN (Rozporządzenie Prezesa
Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 241, poz. 1763), w sprawie średniego kursu złotego
w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych).

Załącznik nr 2A do siwz
Nr sprawy 3/II/2008

Wykaz wszystkich materiałów eksploatacyjnych (bez papieru) takich jak np. deweloper, toner
oraz części zamiennych niepodlegających bezpłatnej gwarancji, których wydajność została
przekroczona w sprawnie działającym urządzeniu*.

Grupa I
Kserokopiarka ____________________________

Nazwa materiału/części

Wydajność podana
przez producenta

Cena jednostkowa w € brutto
(z podatkiem VAT)

Ceny naleŜy kalkulować przyjmując przelicznik 1 € = 3,8771 PLN (Rozporządzenie Prezesa
Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 241, poz. 1763), w sprawie średniego
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówienia
publicznego).

______________________________________
(pieczątka i podpis wykonawcy)

*Wykaz będzie stanowił integralną część umowy.

Załącznik nr 2B do siwz
Nr sprawy 3/II/2008

Wykaz wszystkich materiałów eksploatacyjnych (bez papieru) takich jak np. deweloper, toner
oraz części zamiennych niepodlegających bezpłatnej gwarancji, których wydajność została
przekroczona w sprawnie działającym urządzeniu*.

Grupa II
Kserokopiarka ____________________________

Nazwa materiału/części

Wydajność podana
przez producenta

Cena jednostkowa w € brutto
(z podatkiem VAT)

Ceny naleŜy kalkulować przyjmując przelicznik 1 € = 3,8771 PLN (Rozporządzenie Prezesa
Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 241, poz. 1763), w sprawie średniego
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówienia
publicznego).

______________________________________
(pieczątka i podpis wykonawcy)

*Wykaz będzie stanowił integralną część umowy.

Załącznik nr 2C do siwz
Nr sprawy 3/II/2008

Wykaz wszystkich materiałów eksploatacyjnych (bez papieru) takich jak np. deweloper, toner
oraz części zamiennych niepodlegających bezpłatnej gwarancji, których wydajność została
przekroczona w sprawnie działającym urządzeniu*.

Grupa III
Kserokopiarka ____________________________

Nazwa materiału/części

Wydajność podana
przez producenta

Cena jednostkowa w € brutto
(z podatkiem VAT)

Ceny naleŜy kalkulować przyjmując przelicznik 1 € = 3,8771 PLN (Rozporządzenie Prezesa
Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 241, poz. 1763), w sprawie średniego
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówienia
publicznego).

______________________________________
(pieczątka i podpis wykonawcy)

*Wykaz będzie stanowił integralną część umowy.

Załącznik nr 3
Nr sprawy: 3/II/2008

___________________ dnia _____________ .2008 r.
pieczątka firmowa wykonawcy

OŚWIADCZENIA
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu firmy:
__________________________________________________________________________________________
(podać nazwę firmy)
oświadczamy Ŝe zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1.
posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień,
2.
posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
3.
znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4.
nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, który mówi, Ŝe z
postępowania wyklucza się:
 wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując
zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia
postępowania, chyba Ŝe niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które
wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
 wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
 wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
 spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
 spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
 spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego,
 osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego,
 podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 1-3,
 wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania
lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba Ŝe
udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,
 wykonawców, którzy złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
 wykonawców, którzy nie złoŜyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów
potwierdzających spełnianie tych warunków lub złoŜone dokumenty zawierały błędy, z zastrzeŜeniem art. 26 ust. 3,
 wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym równieŜ na przedłuŜony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się
na przedłuŜenie okresu związania ofertą.
________________________________________
(pieczątka i podpis wykonawcy)

Załącznik nr 4
Nr sprawy 3/II/2008

_______________________ dn. ___________ r.
pieczątka firmowa wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu
firmy: ______________________________________________________________________
(podać nazwę firmy)

oświadczamy Ŝe:
•

dysponujemy minimum jednym punktem serwisowym na terenie Warszawy,
realizującym naprawy gwarancyjne oferowanych kserokopiarek (przez punkt
serwisowy naleŜy rozumieć punkt prowadzący naprawy gwarancyjne, który dysponuje
odpowiednim zapleczem technicznym umoŜliwiającym dokonanie napraw oraz
dysponuje pracownikami technicznymi).

________________________________________
(pieczątka i podpis wykonawcy)

Załącznik nr 5
Nr sprawy 3/II/2008

ISTOTNE POSTANOWIENIA KTÓRE BĘDĄ WPROWADZONE DO UMOWY
§1
PRZEDMIOT UMOWY I TERMIN DOSTAWY
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa fabrycznie nowych kserokopiarek, ich instalacja
wraz z uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu ZAMAWIAJĄCEGO, w asortymencie,
w ilości i o parametrach określonych w załączniku nr ….
2. Ostateczny termin realizacji
się:…………………………….. .

przedmiotu

umowy

określonego

w

pkt.

1

ustala

§2
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wartość przedmiotu umowy wynosi : …………. PLN
(słownie ……………………………… złotych polskich ).
2. Wartość ta jest stała i niezmienna w okresie realizacji umowy, obejmuje wartość kserokopiarek
wraz z materiałami eksploatacyjnymi, zawiera: koszty transportu, ubezpieczenia towaru
do ZAMAWIAJĄCEGO, koszty cła i podateku VAT a takŜe koszt instalacji wraz
z uruchomieniem oraz przeszkolenia personelu ZAMAWIAJĄCEGO.
§3
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonana przez ZAMAWIAJĄCEGO
przelewem bankowym na konto WYKONAWCY na podstawie faktury w ciągu 14 dni od dnia
odbioru dostawy i dostarczenia prawidłowo wypełnionej faktury.
2. Świadczenie uznaje się za spełnione w dniu wystawienia dokumentu finansowego (polecenie
przelewu) oraz przekazania go do banku celem realizacji.
§4
WARUNKI DOSTAWY
1. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi na adres: ………………………………………………….
2. Przesyłka winna być zapakowana w sposób zwyczajowo przyjęty dla określonej grupy towarowej
oraz zgodnie z wymaganiami przewoźnika w sposób gwarantujący ochronę przed uszkodzeniami
transportowymi.

§5
GWARANCJA
1. WYKONAWCA gwarantuje, Ŝe przedmiot umowy jest wolny od wad, kompletny, nowy
i gotowy do uŜycia. Ewentualne wady przedmiotu umowy powstałe z winy WYKONAWCY,
których ZAMAWIAJĄCY nie mógł stwierdzić przy odbiorze, zostaną po zgłoszeniu
niezwłocznie (nie dłuŜej niŜ w okresie 7 dni od momentu powiadomienia przez
ZAMAWIAJĄCEGO ) usunięte przez WYKONAWCĘ na jego koszt.
2. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU
w wymiarze ……… miesięcy.
3. Gwarancja rozpoczyna się z dniem
WYKONAWCĘ.

gwarancji na dostarczone kserokopiarki

zainstalowania i uruchomienia urządzenia przez

4. Do kaŜdej zakupionej kserokopiarki WYKONAWCA załączy: instrukcję obsługi w języku
polskim oraz kartę gwarancyjną zawierającą typ kserokopiarki, numer seryjny, termin i warunki
waŜności gwarancji, nazwy, adresy, numery telefonów, numery faksów w punktach serwisowych
świadczących serwis gwarancyjny.
5. Gwarancji podlegają wady materiałowe i konstrukcyjne a takŜe niespełnienie deklarowanych
przez producenta funkcji uŜytkowych, stwierdzone w dostarczonej kserokopiarce.
6. Z gwarancji wyłączone są uszkodzenia spowodowane przez niewłaściwe, tj. niezgodne
z instrukcją obsługi uŜytkowanie kserokopiarki.
7. Trzykrotna naprawa gwarancyjna kserokopiarki objętej przedmiotem umowy w okresie
gwarancyjnym stanowi podstawę do Ŝądania przez ZAMAWIAJĄCEGO jej wymiany na nową,
wolną od wad.
8. WYKONAWCA zobowiązuje się podjąć i dokonać naprawy w ciągu 24 godzin od momentu
zgłoszenia awarii urządzenia. W przypadku niemoŜności dokonania naprawy kserokopiarki w
wyŜej określonym czasie, WYKONAWCA zobowiązuje się do dostarczenia na własny koszt
urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych od kserokopiarki naprawianej.
9. Okres gwarancji będzie przedłuŜony o czas naprawy, a w przypadku wymiany kserokopiarki
na nową obowiązywać będą okresy gwarancyjne zgodnie z § 5 pkt 2.
10. WYKONAWCA zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres gwarancji oraz moŜliwość
zakupu części zamiennych w okresie min. 10 lat po upływie czasu trwania gwarancji.
11. W ramach bezpłatnego serwisu gwarancyjnego ZAMAWIAJĄCY płaci wyłącznie za materiały
eksploatacyjne takie jak np. developer, toner oraz części wymienione w załączniku nr ……, nie
podlegające bezpłatnej gwarancji tj. takie, których wydajność została przekroczona w sprawnie
działającej kserokopiarce, przy załoŜeniu, Ŝe okresie trwania gwarancji zmiana cen materiałów
i części j.w. będzie wynikała tylko i wyłącznie ze zmiany kursu euro i ewentualnych zmian
przepisów celnych i podatkowych.
12. Wszelkie pozostałe koszty związane z obsługą gwarancyjną takie jak np. : dojazdy, robocizna
techników, części zamienne, obowiązkowe-okresowe przeglądy techniczne, transport urządzenia
(jego elementów) do serwisu i z powrotem (o ile będzie to konieczne), ponosi WYKONAWCA.
13. Serwis gwarancyjny realizowany będzie przez ………………………………………………… .

§6
KARY UMOWNE
1. Za zwłokę w wykonaniu umowy, WYKONAWCA moŜe być obciąŜony karą w wysokości 0,1%
wartości nie dostarczonych kserokopiarek za kaŜdy dzień zwłoki, nie więcej niŜ 10 % wartości
przedmiotu umowy.
2. ZAMAWIAJĄCY moŜe Ŝądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości przedmiotu
umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leŜących po stronie WYKONAWCY.
3. NiezaleŜnie od kar umownych ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo skorzystania
z uprawnień przewidzianych w art. 477 Kodeksu cywilnego.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory związane z wykonaniem niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
3. Zmiany, uzupełnienia oraz dodatkowe porozumienia dotyczące niniejszej umowy, wymagają
formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – z czego jeden otrzymuje
WYKONAWCA a dwa ZAMAWIAJĄCY.

Warszawa, 28.03.2008 r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowych kserokopiarek - nr sprawy 3/II/2008.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuję, iŜ w dniu 26.03.2008 r.
do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:
„PYTANIE
(Opis przedmiotu zamówienia, pkt III. Grupa III kserokopiarka cyfrowa czarno – biała – liczba
sztuk:1).
Czy dopuszczalny jest model kopiarki o szybkości kopiowania 75 kopii/min., a spełniający, i znacznie
przewyŜszający inne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego?
Uzasadnienie:
W przypadku wysokonakładowej kopiarki taka róŜnica w prędkości jest praktycznie nie zauwaŜalna,
a podawana przez producenta urządzenia prędkość jest wartością uśrednioną, zaleŜną od wielu
czynników m.in. gramatury papieru, sortowania i zszywania wykonanych kopii, rozmiaru papieru,
wykonywania kopii w dupleksie. W związku z tym, iŜ dopuszczenie urządzenia równowaŜnego
o zbliŜonej prędkości jest naszym zdaniem zgodne z zasadą uczciwej konkurencji i zgodne z interesem
Zamawiającego (wyboru tańszej a zarazem równowaŜnej oferty) zwracamy się z prośbą o pozytywną
odpowiedź na zadane wyŜej pytanie”.
Odpowiadając na zapytanie, Zamawiający informuje, iŜ w III grupie asortymentowej
(kserokopiarka cyfrowa czarno – biała – 1 sztuka) nie dopuszcza kopiarki o szybkości kopiowania
75 kopii/min.

Warszawa, 02.04.2008 r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowych kserokopiarek - nr sprawy
3/II/2008.
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuję, iŜ w dniu
01.04.2008 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania następującej treści:
PYTANIE 1
,,W punkcie 3. Grupa III kserokopiarka cyfrowa czarno-biała.
Czy w opisie przedmiotu w grupie III nie zaszła pomyłka w opisie dodatkowego
podajnika na papier o pojemności 4000 tyś arkuszy. Jest tam podany rozmiar jako (format A3,
a wyŜej wymienionych opisach urządzeń jest podany rozmiar (format A4)”.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, iŜ dodatkowy podajnik o poj. min. 4000 arkuszy ma zapewnić
podawanie papieru w formacie A3.

PYTANIE 2
,,W punkcie 3. Grupa III kserokopiarka cyfrowa czarno-biała.
Czy zamawiający zgodzi się na zastosowanie urządzenia o pojemności papieru
całkowitej 6700 ale z podajnikiem dodatkowym na A3 o pojemności 2000?”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, iŜ nie dopuszcza ww. rozwiązania.

PYTANIE 3
,,W związku z przetargiem na ,,Dostawa fabrycznie nowych kserokopiarek”
mam pytanie czy w urządzeniu z grupy trzeciej dopuszczają Państwo dodatkowy podajnik
na papier o pojemności 4000 arkuszy A4?”
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, iŜ dodatkowy podajnik o poj. min. 4000 arkuszy ma zapewnić
podawanie papieru w formacie A3.

Warszawa, 23.04.2008 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowych kserokopiarek - nr sprawy
3/II/2008.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), zamawiający zawiadamia o wyborze ofert firmy:
- w I grupie asortymentowej:
KONICA MINOLTA BUSINESS
ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa

SOLUTIONS

POLSKA

Sp.

z

o.o.

- w II grupie asortymentowa:
KONICA MINOLTA BUSINESS
ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa

SOLUTIONS

POLSKA

Sp.

z

o.o.

- w III grupie asortymentowa:
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa
Ww. wykonawca we wskazanych grupach asortymentowych złoŜył najkorzystniejsze
oferty, które uzyskały łącznie największą ilość punktów w kryteriach oceny ofert:
a) cena brutto – 65%,
b) cena jednej kopii przy powieleniu 100 tys. kopii – 25%
c) okres gwarancji – 10%
Informacja o wykonawcach, którzy złoŜyli oferty w prowadzonym postępowaniu,
ilość punktów uzyskanych w kaŜdym kryterium oceny ofert wraz z łączną punktacją:
I grupa asortymentowa:
Liczba pkt w
Liczba pkt w
Numer oferty nazwa firmy, Liczba pkt w
kryterium cena
kryterium
siedziba i adres
kryterium
Razem
jednej kopii przy
okres
wykonawcy
cena brutto powieleniu 100 tys.
gwarancji
kopii
1. RICOH Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 146 A
02-305 Warszawa
3. Konica Minolta Business
Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Muszkieterów 15
02-273 Warszawa
5. PPI-ETC Poland Sp. z o.o.
ul. Szyszkowa 43
02-285 Warszawa

62,89

12,41

5,00

80,30

65,00

25,00

0,00

90,00

62,49

21,93

0,00

84,42

II grupa asortymentowa:
Liczba pkt w
Liczba pkt w
Numer oferty nazwa firmy, Liczba pkt w
kryterium cena
kryterium
siedziba i adres
kryterium
Razem
jednej kopii przy
okres
wykonawcy
cena brutto powieleniu 100 tys.
gwarancji
kopii
1. RICOH Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 146 A
02-305 Warszawa
3. Konica Minolta Business
Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Muszkieterów 15
02-273 Warszawa
5. PPI-ETC Poland Sp. z o.o.
ul. Szyszkowa 43
02-285 Warszawa
8. Datacom System S.A.
ul. Taborowa 10
02-699 Warszawa

59,59

12,56

5,00

77,15

61,58

20,91

0,00

82,49

53,39

25,00

0,00

78,39

65,00

9,98

0,00

74,98

III grupa asortymentowa:

Numer oferty
nazwa firmy, siedziba i
adres wykonawcy
1. RICOH Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 146 A
02-305 Warszawa
3. Konica Minolta Business
Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Muszkieterów 15
02-273 Warszawa

Liczba pkt w
Liczba pkt w
Liczba pkt w
kryterium cena
kryterium
kryterium
Razem
jednej kopii przy
okres
cena brutto powieleniu 100 tys.
gwarancji
kopii
47,98

16,62

5,00

69,60

65,00

25,00

0,00

90,00

