Zaproszenie do udziału w konkursie ofert
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa

Dotyczy:
1. Wysokowydajnych, monochromatycznych,
departamentowych drukarek A3 (3 szt.)
2. Wielofunkcyjnego urządzenia kolorowego A3
(1szt.)

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik nr 2 – protokół odbioru
3. Załącznik nr 3 – obowiązujący wzór umowy
•

•
•

W ofercie proszę podać:
- cenę całkowitą brutto i netto
- konkretne modele i nazwy urządzeń
- okres gwarancyjny (min. 24 miesięcy, max. 48 miesięcy. Brany pod uwagę
w wyborze oferty)
- oświadczenie, że urządzenia spełniają wymagania minimalne określone
w zapytaniu i sprzedawca wyraża zgodę na warunki umowy
Termin składania ofert – do 14.07.2017 r. do godz. 10.00
Forma składania ofert:
elektroniczna na adres : roman.lewandowski@nfosigw.gov.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym
jego etapie bez podania przyczyny.
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wysokowydajne departamentowe drukarki monochromatyczne A3 (3 szt.)

Wymagania minimalne:
Opis
Funkcje urządzenia
Rodzaj/technologia wydruku
Prędkość druku (czerń, normalna jakość,
A4)
Czas wydruku pierwszej strony z trybu
gotowości (format A4)
Jakość druku (czerń, najwyższa jakość)
Język drukarki (emulacje)

Interfejs

Pamięć RAM

Podajniki papieru

Usuwanie zacięć papieru
Rozmiar nośników
Dopuszczalne obciążenie
Druk dwustronny

Obsługiwane systemy operacyjne i
programy

Wymagania minimalne
Drukowanie (nie urządzenia wielofunkcyjne)
druk laserowy monochromatyczny
52 (str./min)
max. 6 sekund
rzeczywista rozdzielczość drukowania min 1200 x
1200 dpi
PCL 6, Postscript level 3
2 porty USB:
- umożliwiający komunikację z komputerem
- do podłączenia napędu zewnętrznego (PEN
drive)
Ethernet 100 BaseTX ze złączem RJ-45
min. 512 MB
- podajnik ręczny – uniwersalny podajnik na min.
100 arkuszy o gramaturze 80 g/m2, obsługa od 70
do 200 g/m2,
- 2 szuflady – podajniki automatyczne na 500
arkuszy o gramaturze 80 g/m2 każdy (łącznie
1000 arkuszy) obsługujące nośniki o gramaturze
od 70 do 90 g/m2,
dostęp do całej ścieżki papieru
A4, A5,A3
250 000 (stron /miesiąc)
automatyczny, na papierze o gramaturze 80 g/m2
Sterowniki poprawnie działające z systemem
Windows 8.1 Enterprise (32 i 64 bit) oraz
Windows 10 Enterprise (32 i 64 bit) ).
Poprawna obsługa wydruków z sesji wiersza
poleceń (programy 16-bitowe) systemu Windows
8.1 Enterprise (32 bit) (dotyczy drukowania na
zamawianych urządzeniach udostępnianych w
sieci lokalnej przez usługi drukowania i
udostępniania drukarek Active Directory Windows
Server 2012R2).
Automatyczna dystrybucja i instalacja
sterowników (w sieci Active Directory Windows
Server 2012R2 i 2016) podłączanego urządzenia
na stacji roboczej Windows 8.1 Enterprise (32 i
64 bit) oraz Windows 10 Enterprise (32 i 64 bit)
przy standardowych uprawnieniach użytkownika
(bez praw administratora lokalnego).
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Poprawna obsługa polskich znaków
diakrytycznych. Poprawne i bezproblemowe
drukowanie z programów pakietu MS Office
Professional Plus 2013 i 2016 (32 i 64 bit).,
Adobe Reader 11 i późniejszymi

Poprawna praca
Panel sterowania urządzeniem

Druk ekonomiczny

Materiały eksploatacyjne

Drukowanie 2 stron na arkuszu (poprzez
zmniejszanie wydruków celem oszczędzania
papieru) z poziomu ustawień sterownika.
w środowisku Active Directory (Windows Server
ver. 2012R2 i 2016).
wyświetlacz w języku polskim. Przycisk
anulowania zadania
tryb eko (oszczędność tonera), druk dwustronny
oraz druk dwóch zmniejszonych stron na jednym
arkuszu (oszczędność papieru)
Drukarki wyposażone w materiały umożliwiające
pracę zaraz po podłączeniu.

Zasilanie

230 V. Kabel zasilający ze standardem złącza
obowiązującym w Polsce.

Efektywność energetyczna

co najmniej równoważna tej określonej w
specyfikacjach programu Energy Star

Dostęp i aktualizacja sterowników

przez www

Zarządzanie

Zarządzanie urządzeniem przy pomocy
przeglądarki internetowej. Udostępnianie
informacji: o poziomie tonera i innych materiałów
eksploatacyjnych, papieru, statusie,
uszkodzeniach, ilości wydrukowanych stron.

Gwarancja

_____ miesięczna gwarancja realizowana w
ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Przez
dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy.

Wyprodukowane

nie wcześniej niż 2016 r.

Dostawa

Urządzenie oraz prawidłowo wystawiona faktura
VAT do siedziby biura NFOŚiGW w Warszawie
przy ul. Konstruktorskiej 3A w terminie do 14 dni
od daty rozstrzygnięcia konkursu.
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Wielofunkcyjne urządzenie kolorowe A3 (1 szt.)

Wymagania minimalne:
Opis
Funkcje urządzenia
Rodzaj/technologia wydruku
Deklarowana przez producenta urządzenia
prędkość druku (kolor, normalna jakość, A4)
Czas wydruku pierwszej strony z trybu
gotowości (format A4)

Wymagania minimalne
drukowanie, kopiowanie, skanowanie
druk laserowy kolorowy
min.25(stron /minutę)
max. 8 sekund

Pamięć

rzeczywista rozdzielczość drukowania min
600 x 600 dpi.
PCL 6, Postscript level 3
2 porty USB:
- umożliwiający komunikację z komputerem
- do podłączenia napędu zewnętrznego
(PEN drive)
Ethernet 100 BaseTX ze złączem RJ-45
2 GB

Dysk twardy

150 GB

Jakość druku
Język drukarki (emulacje)

Interfejs

Podajniki papieru

Usuwanie zacięć papieru
Rozmiar nośników
Dopuszczalne obciążenie
Druk dwustronny
Kopia dwustronna
Podajnik dokumentów ADF

Miejsce docelowe skanowania

Skaner
Format zapisu skanowanych dokumentów
Rozdzielczość skanowania

podajnik ręczny - uniwersalny podajnik na
min. 100 arkuszy o gramaturze 80 g/m2,
obsługa od 70 do 280 g/m2,
2 podajniki (szuflady) - automatyczne na
min. 500 arkuszy o gramaturze 80 g/m2
każdy obsługujący nośniki o gramaturze od
70 do 90 g/m2 regulowane w zakresie
formatu A5-A3
dostęp do całej ścieżki papieru
A3, A4, A5
50 000 (stron /miesiąc)
automatyczny na papierze o gramaturze 80
g/m2
automatyczna na papierze o gramaturze 80
g/m2 z podajnika ADF i lustra skanera.
tak, automatyczny, dwustronny na 50 ark. o
gramaturze 80 g/m2,
- USB (PEN drive),
- skanowanie do komputera przy
bezpośrednim połączeniu USB
- skanowanie do poczty elektronicznej MS
Exchange Server 2013.
kolorowy
skanowanie z podajnika automatycznego
(dwustronnie) oraz z szyby ekspozycyjnej
do plików jpg, tiff i wielostronicowych pdf.
150 lub 200 dpi oraz 300 dpi i 600 dpi
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Obsługiwane systemy operacyjne i programy

Sterowniki poprawnie działające z
systemem Windows 8.1 Enterprise (32 i 64
bit) oraz Windows 10 Enterprise (32 i 64 bit)
Automatyczna dystrybucja i instalacja
sterowników (w sieci Active Directory
Windows Server 2012R2 i 2016)
podłączanego urządzenia na stacji roboczej
Windows 8.1 Enterprise (32 i 64 bit) oraz
Windows 10 Enterprise (32 i 64 bit) przy
standardowych uprawnieniach użytkownika
(bez praw administratora lokalnego).
Poprawna obsługa polskich znaków
diakrytycznych. Poprawne i bezproblemowe
drukowanie z programów pakietu MS Office
Professional Plus 2013 i 2016 (32 i 64 bit).,
Adobe Reader 11 i późniejszymi

Poprawna praca

Poprawne działanie urządzeń i sterowników
w środowisku sieciowym Active Directory
Windows Server 2012R2 i 2016.

Panel sterowania urządzeniem

Wyświetlacz, dotykowy min. 9 cali, LCD,
obsługa w języku polskim. Przycisk
anulowania zadania

Efektywność energetyczna

tryb eko (oszczędność tonera), druk
dwustronny oraz druk dwóch
zmniejszonych stron na jednym arkuszu
(oszczędność papieru)
230 V. Kabel zasilający ze standardem
złącza obowiązującym w Polsce
co najmniej równoważna tej określonej w
specyfikacjach programu Energy Star

Dostęp i aktualizacja sterowników

przez www

Zarządzanie

Zarządzanie urządzeniem przy pomocy
przeglądarki internetowej. Udostępnianie
informacji: o poziomie tonera i innych
materiałów eksploatacyjnych, papieru,
statusie, uszkodzeniach, ilości
wydrukowanych stron.

Gwarancja

_____ miesięczna gwarancja realizowana
w ciągu 3 dni roboczych od dnia
zgłoszenia. Przez dni robocze rozumie się
dni od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy.

Odbieranie wydruków

min. 200 arkuszy o gramaturze 80 g/m2.

Druk ekonomiczny

Zasilanie
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Wymiana materiałów eksploatacyjnych

Niezależna praca podajników papieru

"czysta" wymiana materiałów
eksploatacyjnych nie powodująca
wysypywania się resztek tonera ani innych
nieczystości przy wymianie materiałów
eksploatacyjnych dokonywanej zgodnie z
instrukcją obsługi.
brak możliwości kopiowania, drukowania,
skanowania i faksowania z jednego
podajnika, nie uniemożliwia pracy z
pozostałych podajników.

Trwałość druku

odporny na ścieranie i rozmazywanie
tonera z wydrukowanych lub skopiowanych
dokumentów.

Pozostałe

brak dodatkowych opłat licencyjnych i
innych bez względu na liczbę użytkowników

Komplet tonerów

na 50 000.

Wyprodukowane

nie wcześniej niż 2016 r.

Dodatkowe wyposażenie

Szafka pod kopiarkę.

Zapłata zostanie dokonana w formie przelewu, na rachunek bankowy sprzedawcy wskazany na
prawidłowo wystawionej fakturze VAT zaakceptowanej przez kupującego po kompletnym
zrealizowaniu zamówienia i podpisaniu przez kupującego protokołu odbioru.
Faktura zostanie zapłacona w ciągu 21 dni od dnia otrzymania.
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PROTOKÓŁ ODBIORU

W dniu ………………dokonano odbioru:

Lp

Nazwa, opis i numery seryjne

Nr seryjny

Ilość

1

2

3

4

5
UWAGI:

Sprzedawca

Kupujący

(imię, nazwisko i podpis)

(imię, nazwisko i podpis)
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UMOWA NR 2017/ ………./NFK
zawarta w dniu …………2017 r. w Warszawie, pomiędzy:
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
z siedzibą przy ul. Konstruktorskiej 3a, 02-673 Warszawa, NIP 522-00-18-559,
reprezentowanym przez:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zwany dalej „Kupującym”,
a
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------reprezentowanym przez:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zwany dalej „Sprzedawcą”,
zwanych łącznie „Stronami”,
o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż 3 wysokowydajnych, monochromatycznych,
departamentowych urządzeń drukujących A3…………………………………………
oraz 1 wielofunkcyjnego urządzenia kolorowego A3 …………………………..
określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej
umowy, zwanym dalej „Urządzeniami”, a także ich dostawa, kompletny montaż
i uruchomienie we wskazanym pomieszczeniu oraz szkolenie z ich obsługi dla 5 osób
wskazanych przez Kupującego, w jego siedzibie, na koszt Sprzedawcy.
2. Sprzedawca oświadcza, że Urządzenia, o których mowa w ust. 1, będą oryginalne,
fabrycznie nowe, nieużywane, nienaprawiane i nieregenerowane.
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§2
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, wynosi
……………….zł

(słownie:

…………………………………………………………)

brutto, w tym 23 % VAT.
2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, zawiera także wszelkie inne koszty związane
z należytą realizacją przedmiotu umowy, a także koszty związane z gwarancją, podatki
i inne opłaty przewidziane niniejszą umową oraz powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa.

§3
Zapłata wynagrodzenia
1. Wynagrodzenie, określone w § 2 ust. 1, zostanie zapłacona w złotych polskich, na
podstawie prawidłowo wystawionej przez Sprzedawcę faktury VAT.
2. Strony ustalają, że Kupujący zapłaci wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 1, po
kompletnym

i prawidłowym

zrealizowaniu

przedmiotu

umowy,

stwierdzonego

podpisanym przez Kupującego protokołem odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 2, w ciągu
21 dni od daty przedłożenia przez Sprzedawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Podstawą wystawienia faktury VAT przez Sprzedawcę jest podpisany przez Kupującego
protokół odbioru.
3. Zapłata zostanie dokonana w formie przelewu, na rachunek bankowy Sprzedawcy
nr………………………………………………………………...
4. Za datę dokonania zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Kupującego.
§4
Dostawa i odbiór
1. Realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, nastąpi w terminie 14 dni od
dnia zawarcia niniejszej umowy.
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2. Zrealizowanie przedmiotu umowy w sposób prawidłowy i kompletny zostanie
potwierdzone podpisaniem przez Kupującego protokołu odbioru, przygotowanego przez
Sprzedawcę.

§5
Kary umowne
1. Jeżeli Sprzedawca opóźni się z realizacją przedmiotu umowy w stosunku do terminu,
o którym mowa w § 4 ust. 1 oraz § 6 ust. 4 umowy, zapłaci karę umowną w wysokości 50
zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 20% kwoty
brutto, określonej w § 2 ust. 1.
2. Jeżeli opóźnienie w stosunku do terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1, przekroczy
3 tygodnie, niezależnie od naliczenia kar umownych, o których mowa w ust. 1, Kupujący
ma prawo odstąpić od umowy, z wyłączeniem przypadków siły wyższej, mającej wpływ na
realizację przedmiotu umowy. Za siłę wyższą Strony uznają niezależne od nich zdarzenia
zewnętrzne, o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwe do przewidzenia i uniknięcia, które
nastąpiły po podpisaniu umowy.
3. W przypadku gdy Urządzenie nie spełni wymogów, o których mowa w § 1 ust. 2 umowy,
Kupujący ma prawo odstąpić od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez
Kupującego na tej podstawie Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości
30% kwoty brutto, określonej w § 2 ust. 1.
4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 lub 3, może być złożone w ciągu 7 kolejnych dni
roboczych od zaistnienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy i do swej
skuteczności wymaga formy pisemnej dostarczonej Sprzedawcy listem poleconym za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub osobiście do jego siedziby.
5. W przypadku odstąpienia umowy przez Kupującego, o którym mowa w ust. 2 i 3, Kupujący
nie będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów, jakie Sprzedający poniósł w związku z
realizacją umowy. Sprzedawca zobowiązany jest odebrać od Kupującego Urządzenia
niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania oświadczenia o
odstąpieniu od umowy.
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6. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość zastrzeżonej kary
umownej, Kupujący może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
7. Kary, o których mowa powyżej Sprzedawca zobowiązuje się wpłacić na rachunek bankowy
wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy oraz o naliczeniu kar
umownych, w terminie do 14 dni od daty doręczenia oświadczenia Sprzedającemu. Za
opóźnienie w zapłacie kary umownej Kupujący ma prawo naliczać Sprzedawcy odsetki
ustawowe, za każdy dzień opóźnienia w zapłacie kary. Za datę zapłaty uznaje się dzień
obciążenia rachunku bankowego Kupującego.
8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia lub odstąpienia
od Umowy.
§6
Gwarancja
1. Urządzenie objęte jest …… miesięczną gwarancją od dnia podpisania protokołu odbioru,
o którym mowa w § 4 ust. 2.
2. Sprzedawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową do
usuwania wszelkich usterek jakie wystąpią w okresie trwania gwarancji.
3. Okres gwarancji, o którym w ust. 1, ulega proporcjonalnemu wydłużeniu o czas usunięcia
usterek, liczony od dnia zgłoszenia usterki do jej usunięcia.
4. Sprzedawca niezwłocznie rozpocznie prace nad usunięciem usterek po zgłoszeniu przez
Kupującego takiej sytuacji w formie, o której mowa w ust. 5, i zakończy nie później niż
w terminie ……. dni od zgłoszenia.
5. Zgłoszenia awarii będą wysyłane w formie pisemnej albo pocztą elektroniczną na adres
……………………,

faksem

………………………..,

telefonicznie

……………………………….
6. Kupujący nie może w okresie trwania gwarancji zezwalać jakimkolwiek osobom, innym,
niż przedstawiciele Sprzedawcy na wykonywanie jakichkolwiek napraw Urządzenia.
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§7
Pozostałe postanowienia umowy
1. Informacje, niezbędne do realizacji niniejszej umowy, Kupujący może przekazywać
Sprzedawcy faksem na numer: ………………, pocztą elektroniczną na adres:
……………………………………..

lub

listownie

na

adres:

……………………………………….
2. Przedstawicielami Kupującego koordynującymi realizacje umowy przez Sprzedawcę,
a także uprawnionymi do podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 2,
kontaktującymi się z przedstawicielami Sprzedawcy, przekazującymi zgłoszenia usterek
objętych gwarancją są:
• Roman Lewandowski,
• Adrian Lubański.
Zmiany osób określonych powyżej

będą dokonywane w formie jednostronnego

powiadomienia, w formie, o której mowa w ust. 1.
3. Wszelkie zmiany umowy, z wyłączeniem zmiany wskazanej w ust. 2 wymagają formy
pisemnej, pod rygorem nieważności.
4. Do spraw nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem przedmiotu umowy rozstrzygać będzie
sąd właściwy dla siedziby Kupującego.
6. W przypadku zmiany przez Sprzedawcę adresu oraz danych kontaktowych, o których mowa
w ust. 1, Sprzedawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Kupującego o tej
zmianie, w formie pisemnej. W przypadku niedopełnienia tego wymogu informacje lub
zgłoszenia przesłane na dotychczasowe numery lub adresy uważa się za doręczone.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze Stron.
Załączniki:
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.
SPRZEDAWCA

KUPUJĄCY

