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OA.2601.4.2018         Świebodzice, 24 kwietnia 2018 roku 

 

Zaproszenie ofertowe 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:   

Gmina Świebodzice 

Ul. Rynek 1 

58-160 Świebodzice  

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń 

powielających  i drukujących do Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, której zakres określono 

w tabeli poniżej: 

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE Oryginał Zamiennik 

1. tusze do drukarek 
- HP OFFICEJET PRO 6230 (NR 934,935) 

a/CYAN 
b/MAGENTA 
c/YELLOW 
d/BLACK 

- HP OFFICEJET 6000 (NR 920) 
a/CYAN 
b/MAGENTA 
c/YELLOW 
d/BLACK 

- HP OFFICEJET 6700 (NR 932,933) 
a/CYAN 
b/MAGENTA 
c/YELLOW 
d/BLACK 

- BROTHER DCP-J100 (NR 525) 
a/CYAN 
b/MAGENTA 
c/YELLOW 
d/BLACK 

  

2. tonery do drukarek: 
-HP LaserJet P2055 (NR 05) 
-HP LaserJet M1536 / P1606 (NR 78) 
-HP LaserJet 400 M401dn (NR 80) 
-HP LaserJet M402dn (NR 26X) 
-SAMSUNG SCX4828FN (NR D2092L) 
-SAMSUNG SL-M3825DW (MLT-D204E) 
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LP. WYSZCZEGÓLNIENIE Oryginał Zamiennik 

-SAMSUNG M2875 (MLT-D116L) 
-LEXMARK MS310dn (NR 501H) 
-OKI B412DN (NR 45807106) 
-OKI B412DN bęben 
-OKI MB472DN (NR 45807106) 
-OKI MB472DN bęben 
-OKI MB492DN (NR 45807111) 
-OKI MB492DN - bęben 
-OKI B432DN (NR 45807111) 
-OKI B432DN - bęben 

-HP LaserJet CP1215 (NR CB540-543) 
a/CYAN 
b/MAGENTA 
c/YELLOW 
d/BLACK 

 
-HP Color LaserJet MFP M476dn (NR 312) 

a/CYAN 
b/MAGENTA 
c/YELLOW 
d/BLACK 

-SAMSUNG CLP-510 (NR 510D) 
a/CYAN 
b/MAGENTA 
c/YELLOW 
d/BLACK 

-SAMSUNG CLP-620 (NR CLT-5082L) 
a/CYAN 
b/MAGENTA 
c/YELLOW 
d/BLACK 

-HP Color LaserJet M475 (NR 305) 
a/CYAN 
b/MAGENTA 
c/YELLOW 
d/BLACK 

-HP Color LaserJet M477 (CF410-413) 
a/CYAN 
b/MAGENTA 
c/YELLOW 
d/BLACK 

-HP Color LaserJet CP5225 (CE740-743) 
a/CYAN 
b/MAGENTA 
c/YELLOW 
d/BLACK 

 
 
 
x 
 
x 
 
x 
 
x 
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Informacje na temat zamówienia: 

1. Dostawy materiałów eksploatacyjnych realizowane będą na bieżąco według zapotrzebowania 

zamawiającego, które będzie każdorazowo uzgadniane telefonicznie lub poprzez e-mail. 

2. Dostawy towaru realizowane będą sukcesywnie według zapotrzebowania Zamawiającego,  

które będzie każdorazowo uzgadniane telefonicznie lub poprzez e-mail. Dostawa musi być 

zrealizowana w dniu zgłoszenia zapotrzebowania, o ile zgłoszenie wpłynęło do godziny 10.00. 

W przypadku zgłoszenia zapotrzebowania po godzinie 10.00 Wykonawca dostarczy 

zamówiony towar najpóźniej w dniu następnym, a jeżeli jest to dzień wolny od pracy to w dniu 

następnym po tym dniu. 

3. W przypadku występowania dla danego urządzenia tonerów lub tuszy o różnej pojemności 

(wydajności) w ofercie należy podać cenę najbardziej wydajnych (np. dla urządzenia 

wielofunkcyjnego SAMSUNG SCX-4828FN występuje toner MLT-D2092S oraz MLT-D2092L – 

ten drugi jest bardziej wydajny. 

4. Dla pozycji „bęben” dopuszcza się wyłączenie elementy oryginalne nowe nie refabrykowane. 

5. Wykonawca zapewni na własny koszy wymianę towaru na nowy jeśli stwierdzi się jego 

wadliwość polegającą na nierozpoznawaniu przez urządzenie lub nieprawidłowy wydruk, w 

terminie do dwóch dni roboczych od momentu zgłoszenia. 

6. Zamawiający dopuszcza ofertę materiałów zastępczych (tzw. Zamienników) jednak muszą one 

spełniać wszystkie z poniższych warunków: 

a. zaproponowane materiały zastępcze (zamienniki) muszą w pełni odpowiadać produktom 

oryginalnym pod względem wydajności (tu wydajność musi być nie mniejsza niż produktów 

oryginalnych) oraz jakości wydruków, 

b. tonery i tusze zastępcze muszą być prawidłowo rozpoznawane przez urządzenia 

umożliwiając tym samym prawidłowe monitorowanie ich obecnego stanu (licznik stron 

wydrukowanych oraz przybliżona ilość stron możliwych do wydrukowania jeśli urządzenie 

umożliwia taki monitoring) oraz wydajności, 

c. w przypadku stwierdzenia uszkodzenia urządzenia w wyniku zastosowania materiałów 

zastępczych Wykonawca pokryje koszty transportu i naprawy urządzenia. Jednocześnie  

przez okres naprawy dostarczy na swój koszt urządzenie podobnej klasy wraz z 

materiałami eksploatacyjnymi nie później niż na następny dzień roboczy od daty 

wystąpienia uszkodzenia. 

d. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru materiałów (oryginał, zamiennik) wg własnych 

potrzeb przed każdym zamówieniem w czasie trwania umowy bez konieczności 

wcześniejszego powiadamiania dostawcy. 

7. Wykonawca zapewni nieodpłatny odbiór zużytych tonerów i kartridży zgodnie z posiadaną 

decyzją lub zezwoleniem wydanym na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o 
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odpadach oraz wystawienie każdorazowo karty przekazania odpadu zgodnej z Załącznikiem nr 

5 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 w sprawie wzorów 

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. 

8. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć zamówiony towar do siedziby Zamawiającego: Urząd 

Miejski w Świebodzicach, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice, w dniu roboczym, od poniedziałku 

do piątku, w godzinach 7.30-15.00. 

9. Zamówienie będzie realizowane ze środków własnych Gminy. 

 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Rozpoczęcie realizacji:       - 01.05.2018 r. 

Zakończenie realizacji: - 30.04.2019 r. 

 

IV.  WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące 

posiadania wiedzy i doświadczenia z zakresu objętego zamówieniem oraz znajdują się w 

sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zadania. 

 

V. SPOSÓB POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie 

oświadczeń złożonych przez Wykonawcę. 

 

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

Cenę oferty należy obliczyć w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku uwzględniając 

cały zakres zamówienia, na który składają się m.in. koszty dostawy. Zamawiający nie będzie 

ponosił jakichkolwiek dodatkowych kosztów wynikających z błędnego skalkulowania ceny 

przez Wykonawcę. Cenę całkowitą oraz ceny jednostkowe brutto wykonania całego 

przedmiotu zamówienia, należy podać w „Formularzu ofertowym”, który stanowi załącznik nr 

1 do zapytania ofertowego. 
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VII. KRYTERIA OCENY OFERT 

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

Cena – waga 100 %. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie zawierała najniższą cenę.  

 

VIII. TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT 

Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej zatytułowanej „Zaproszenie do złożenia oferty 

- OA.2601.4.2018” (w formie skanu) na adres e-mail: admin@swiebodzice.pl do dnia 

30.04.2018 r. do godziny 15:00. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

Oferta powinna zawierać wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1) oraz parafowany 

wzór umowy (załącznik nr 2). 

 

IX. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z przedmiotowego zamówienia, bez wyboru 

którejkolwiek ze złożonych ofert.  

2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

3. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa. 

4. Osoba do kontaktu: Rafał Oleśkiewicz – tel. +48 74 666-95-01 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy. 

Załącznik nr 2 – Wzór umowy. 

 

Z wyrazami szacunku 

 

mailto:admin@swiebodzice.pl

