Sprawa Nr 3/KC/2019
Załącznik nr 1 do SIWZ
.....................................
Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ
PAKIET nr 2

Pełna nazwa i adres Wykonawcy:..............................................................................................................................................................................................
tel. ……………………………….........…….… faks: ……………………..……..…….……….. e-mail: ………………………….………….……………………..……………….
NIP: ……………………………..………..…… REGON: …………….….…………………..… województwo: ......................................................................................
Należę do mikro/ średnich lub małych przedsiębiorców:

□

TAK

□ NIE

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
1

1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. Tym samym zobowiązujemy
się do spełnienia wszystkich warunków zawartych w SIWZ.
3. Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy. Jednocześnie zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty podpisać umowę bez zastrzeżeń,
w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że oferowany przez nas asortyment jest zgodny z przedmiotem zamówienia szczegółowo opisanym w SIWZ.
5. Oświadczamy, że cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.
6. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy będzie pełnił/a: ........................................................................., tel. ............................................................
Nazwa Banku: ...............................................................................................nr konta Wykonawcy..................................................................................................

........................................, dnia .............................
Miejscowość

.........................................................................................................................
(pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

1

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub
art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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PAKIET nr 2 – SIECIOWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE Z FUNKCJAMI KSEROKOPIARKI, DRUKARKI, FAKSU I SKANERA
Lp.

1

PRZEDMIOT
ZAMÓWIENIA

ILOŚĆ

sieciowe urządzenie
wielofunkcyjne z
funkcjami
kserokopiarki,
drukarki, faksu i
skanera

1 szt.

CENA
JEDNOSTKOWA
NETTO

CENA
JEDNOSTKOWA
BRUTTO

PRODUCENT

MODEL/ TYP

wymagania zgodnie
z opisem poniżej
w tabeli

Wartość netto Pakietu nr 2 wynosi: ............................................................................................................................................................................ zł
słownie: ...........................................................................................................................................................................................................................
Wartość brutto Pakietu nr 2 wynosi: ........................................................................................................................................................................... zł
słownie: ..........................................................................................................................................................................................................................
Stawka VAT: ……………… % (w przypadku stawki mieszanej należy podać kalkulację obliczenia ceny)

........................................, dnia .............................
Miejscowość

.........................................................................................................................
(pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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PAKIET nr 2 – SIECIOWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE Z FUNKCJAMI KSEROKOPIARKI, DRUKARKI, FAKSU I SKANERA
Destylarka

1

Nazwa sprzętu

Liczba sztuk

A.1.

A.2.
A.3.
A.4
A.5
A.6
A.7

Wykonawca
Producent
Model
Typ
Kraj pochodzenia
Rok produkcji
Puste pola wypełnia Wykonawca

(*)

Wykonywanie czynności biurowych w sekretariacie KCBTiK
(drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie dokumentacji)

B.1.

Przeznaczenie
(*)

C.

Opis sprzętu – wymagania techniczne

Liczba elementów
1

C.2.

Funkcje urządzenia:
drukowanie/kopiowanie/skanowanie/faksowanie/serwer dokumentów
Technologia Laserowa kolorowa

C.3.

Procesor Min 1000 MHz

-

C.4.

Pamięć Min. 2000 MB

C.5.

Druk dwustronny Automatyczny

-

C.6.

Prędkość drukowania kolor/mono Min. 30 str/min

-

C.7.

Rozdzielczość wydruku/kopiowania Min. 600 x 600 dpi

-

C.8.

Rozdzielczość skanowania z szyby Min. 1200 x 1200 dpi

-

C.9.

Obsługiwane formaty nośników A3, A4, A5,

-

C.1.

Spełnienia wymagania
TAK
NIE

-
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C.10.

Automatyczny podajnik dokumentów Min 100 arkuszy

-

C.11.

1 podajnik papieru format zamienny A4/A3 min 250 arkuszy

-

C.12.

2 podajnik papieru format zamienny A4/A3 min 250 arkuszy

-

Komunikacja
 USB 2.0
 USB Host
 Port LAN 1Gbps
 WiFi
Funkcje skanowania
 Dwustronne skanowanie z automatycznego podajnika w
kolorze
 Możliwość skanowania do plików PDF, JPG
 Możliwość skanowania do poczty e-mail, folderu, pamięci
USB, karty SD
 Możliwość skanowania
Funkcje faksowania
 PSTN, PBX
 Prędkość modemu min 33,6
 Pamięć stron min 4 MB
Funkcje serwera dokumentów
twardy dysk w urządzeniu pełniący funkcję serwera dokumentów min.
320 GB
Obsługiwane systemy Operacyjne Windows 7 / 8/ 10 (32/64bit), Mac
OS X

-

C.13.

C.14.

C.15.

C.16.
C.17.

-

-

(*)

D.
D.1.

Opis sprzętu – wymagania dodatkowe

Spełnienia wymagania
TAK
NIE

Akcesoria
komplet kabli, oraz tonerów startowych pozwalający na poprawną pracę urządzenia i
wykorzystania jego funkcji w pełni
Kontrola pracy urządzenia
Dotykowy, kolorowy ekran LCD
(*)

E.
E.1.
E.2.

Opis sprzętu – wymagana dokumentacja

Spełnienia wymagania
TAK
NIE

Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji wydrukowanej
- należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego
Dokument dopuszczający do użytkowania na terenie Polski (CE)
(jeżeli dotyczy)
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E.4.
E.5.
E.6.
E.7.
E.8.
E.9.

Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych
- należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego
Stały serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- oświadczenie należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego
Dokument określający częstotliwość i zakres przeglądów technicznych przedmiotu zamówienia
i zalecanych przez producenta
- należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego
Paszport techniczny urządzenia
- należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego
Specyfikacja urządzenia z zaznaczeniem zawartych w tabeli parametrów technicznych
- należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego
Karta gwarancyjna
- należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego
(*)

F.

Opis sprzętu - wymagane gwarancje

Spełnia wymagania
TAK
NIE

Okres gwarancji min. 12 miesięcy od daty podpisania „Protokołu odbioru”

(dłuższa gwarancja premiowana dodatkowymi punktami)
*poniżej zaznaczyć właściwą odpowiedź
F.1.

Oferujemy minimalny okres gwarancji (12 miesięcy)*:
Oferujemy przedłużenie gwarancji o 12 miesięcy (24 miesiące)*:
Oferujemy przedłużenie gwarancji o 24 miesiące* (36 miesięcy i więcej):

F.2.
F.3.

F.4.
F.5.
F.6.
F.7.
F.8.
F.9.

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (nie powystawowy) - rok produkcji 2019
Wykonawca usunie usterkę w ciągu 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji na piśmie
(faksem, mailem). W przypadku awarii wymagającej wymiany części Wykonawca jest zobowiązany
usunąć usterkę w ciągu 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji na piśmie (faksem,
mailem)
W przypadku awarii, których usuwanie będzie trwało dłużej niż 15 dni roboczych od chwili zgłoszenia
awarii Wykonawca zobowiązany jest udostępnić nieodpłatnie Zamawiającemu urządzenie zastępcze
na czas trwania naprawy
W przypadku 3-krotnej (z przyczyn niezależnych od Użytkownika) naprawy gwarancyjnej tego samego
elementu lub podzespołu, wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany
jest wymienić wadliwy element, podzespół na nowy wolny od wad
Zgłoszenia usterek w dni powszednie pomiędzy godz. 8-16
Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany przedmiotu zamówienia na nowy
- 5 napraw istotnej dla funkcjonowania przedmiotu zamówienia części lub podzespołu
Czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres
niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych,
związanych z ewentualną wymianą przedmiotu zamówienia na nowy, jego wysyłką do naprawy
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gwarancyjnej i odbiorem, lub z importem części zamiennych i oprogramowania, we własnym zakresie bez udziału Zamawiającego. W przypadku konieczności naprawy poza siedzibą Zamawiającego
wszelkie koszty dotyczące transportu i naprawy pokrywa Wykonawca
F.10

Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na części instalowane w ostatnim roku gwarancji

F.11.

Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny potwierdzony dokumentem
Podać godziny, numer telefonu, faksu, adres
poczty elektronicznej:

Godziny i sposób zgłaszania usterek/ awarii

F.12.

(*)

G
G.1.
G.2.
G.3.

H.
H.1.

Opis sprzętu - wymagane szkolenia

Spełnia wymagania
TAK
NIE

szkolenie co najmniej czterech osób (min 1 godzina) przeprowadzone przez autoryzowany serwis
legitymujący się stosownymi dokumentami potwierdzającymi fakt odbycia szkolenia serwisowego u
producenta (certyfikat odbytego szkolenia musi być dołączony do faktury)
W ramach wartości zawartej umowy co najmniej 1 (bez dodatkowych opłat) szkolenie pracowników
wskazanych przez Zamawiającego w zakresie diagnostyki i podstawowej konserwacji sprzętu
w miejscu jego użytkowania
Wszystkie przeprowadzone szkolenia pracowników Zamawiającego muszą być potwierdzone
przez Wykonawcę odpowiednim zaświadczeniem
Opis sprzętu
- wymagana realizacja zamówienia

Spełnia wymagania
TAK

(*)

NIE

Termin realizacji zamówienia – nie dłużej niż 7 tygodni od dnia podpisania umowy

(krótszy termin dostawy premiowany dodatkowymi punktami – max. 20 pkt)
*poniżej zaznaczyć właściwą odpowiedź
Ostateczny termin dostarczenia przedmiotu zamówienia w miejscu użytkowania mija w dniu 27.12.2019 r.
Oferujemy max. termin dostawy (7 tygodni)
Oferujemy skrócony termin dostawy (6 tygodni)
Oferujemy skrócony termin dostawy (5 tygodni)
H.2.

Dostawa przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
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H.3.
H.4.
H.5.

H.6.

Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne
opłaty pośrednie - po stronie Wykonawcy
O terminie dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z trzydniowym
wyprzedzeniem
Potwierdzeniem przez Zamawiającego:
1. dostarczenia, odbioru całości przedmiotu zamówienia,
2. wraz z realizowaniem wymaganych szkoleń przez Wykonawcę będzie „Protokół odbioru”
podpisany przez Strony
„Protokół odbioru” będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę

(*)

- Wypełnia Wykonawca - jeżeli oferowany sprzęt:
- spełnienia wymagania - należy zaznaczyć je symbolem X w kolumnie „TAK” rubryki „Spełnia wymagania”,
- nie spełnienia wymagań - należy zaznaczyć symbolem X w kolumnie „NIE” rubryki „Spełnia wymagania”.
Oferta, która nie spełnia wymaganych parametrów (tj. udzielenie przez Wykonawcę choć jednej odpowiedzi „NIE”) podlega odrzuceniu.
Oświadczam(y), że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych
zakupów i inwestycji, poza materiałami eksploatacyjnymi. Posiadanie przez zaoferowany sprzęt deklarowanych przez Wykonawcę parametrów techniczno –
użytkowych musi wynikać z dokumentów producenta sprzętu.
Wykaz dokumentów wymaganych od Wykonawcy na etapie postępowania przetargowego oraz sposób ich dostarczenia określa specyfikacja istotnych warunków
zamówienia.

........................................, dnia .............................
Miejscowość

.........................................................................................................................
(pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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