
 
 Kielce 02.02.2015 

 

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ POPRZEDZONYCH SKŁADANIEM OFERT WSTĘPNYCH 

NA WYKONANIE ZADANIA O NAZWIE: 

 
 

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych 

 
I. Przedmiot zamówienia : 

 

  Dostawa n/w asortymentu do siedziby Zamawiającego: 

 

Konica Minolta bizhub C224e – 2 szt. 
 
Urządzenia wyposażone w: 

- Podstawa jezdna pod urządzenie 

- Podajnik oryginałów z dupleksem na 100 arkuszy  

- Komplet tonerów (nie startowych) 
- Podajnik ręczny na papier 150 arkuszy oraz tacę odbiorczą  

- 2x kaseta na papier formatu A6 – SRA3 łącznie na 1000 arkuszy  

- Moduł sieci bezprzewodowej SX-600 

- Drukowanie, kopiowanie, skaner 

- Szafka zamykana w podstawie 

 
Specyfikacja techniczna w załączniku nr 1. 
 

II.  Przewidywany termin wykonania  

Wymagany termin realizacji robót do 23 lutego 2015 

 

 III.  Ustalenie ceny i warunki płatności  

W ofercie należy określić łączną cenę netto, która nie ulegnie zmianie przez czas trwania Umowy za przedmiot 

oferty..   

 

 IV.  Miejsce i data składania ofert oraz wybór  Dostawcy   

Oferty należy złożyć  w zapieczętowanych kopertach w siedzibie Spółki Targi Kielce w Wydziale 

Organizacyjno – Prawnym do dnia 6.02.2013 do godz. 12.  

 

Oferta powinna zawierać oznaczenie na kopercie:    Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych 

Po upływie terminu składania ofert Zamawiający przystąpi do rokowań z wybranymi Dostawcami.  

Orientacyjny końcowy termin zawarcia umowy do 13.02.2015.  

 

V.  Kryterium wyboru  

 

1. Cena – 100 % 
 

VI. Informacje  dodatkowe  

1. Całość dostarczanego sprzętu  musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów – do 

oferty należy dołączyć odpowiednie oświadczenie Dostawcy, 

2. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania zamiennych urządzeń o identycznych parametrach (m.in. 

Develop itp.)  

3. Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były nowe (tzn. wyprodukowane w roku 2014 lub 

2015) oraz by były nieużywane (przy czym Zamawiający dopuszcza, by urządzenia były rozpakowane i 

uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez Dostawcę i wyłącznie w celu weryfikacji 

działania urządzenia, przy czym Dostawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o 

zamiarze rozpakowania sprzętu, a Zamawiający ma prawo inspekcji sprzętu przed jego 

rozpakowaniem), 

4. Całość dostarczonego sprzętu musi być objęta gwarancją w okresie wymaganym w ZDR (5 lat) – do 

oferty należy dostarczyć odpowiednie oświadczenia Dostawcy, 



5. Umowa gwarancyjna powinna gwarantować Zamawiającemu możliwość bezpośredniego i 

samodzielnego zgłaszania awarii na stronie producenta,  

6. Umowa gwarancyjna powinna gwarantować Zamawiającemu możliwość bezpośredniego i 

samodzielnego pobierania ze strony producenta aktualizacji oprogramowania przez cały okres trwania 

gwarancji, 

7. Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do 
wycofania z produkcji lub sprzedaży, 

8. Termin związania Dostawcy ofertą - 60 dni.  

9. Złożenie oferty oznacza akceptację warunków niniejszego zaproszenia do udziału w rokowaniach. 
10. Zamawiający informuje, że nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z przygotowaniem oferty 

przez Dostawcę.  

11. Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania prac.  

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Dostawcy,  jak również nie wybrania żadnego 

Dostawcy bez podania przyczyn.  

  
VII. Zawartość oferty  

        Oferta pisemna złożona Zamawiającemu powinna składać się z dwóch części:  

Część I -" Dokumenty formalno-prawne" - winna zawierać: 

1. Nazwę i siedzibę Dostawcy oraz datę sporządzenia oferty. 

2. Oświadczenie Dostawcy, że zapoznał się z warunkami niniejszego zaproszenia i me wnosi do nich 

zastrzeżeń.  

3. Aktualny wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej( z 

ostatnich 6 miesięcy licząc od dnia składania ofert )  

4.  Aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu w płaceniu świadczeń.( z 

ostatnich 3 miesięcy) 

5.  Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w płaceniu świadczeń ( z ostatnich trzech 

miesięcy). 

6. Oświadczenie Dostawcy czy jest podatnikiem VAT o treści:  

„Dostawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jego pełna nazwa  

         brzmi:   ...................................................... .  

        Nr NIP:  …………………………………….  

  

Cześć II - " Oferta cenowa" - winna zawierać: 

1.Określenie łącznej kwoty wynagrodzenia za przedmiot umowy. Określenie okresu gwarancji i okresu rękojmi 

na dostarczone urządzenia i wykonane prace liczone od dnia odbioru.  

UWAGA:  

Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez osoby upoważnione do składania 

oświadczenia woli w imieniu oferenta.  

 

Wszelkie informacje w sprawie przedmiotu zapytania ofertowego w pok. 117 (budynek administracyjny TK) 

codziennie w godz.: 8.00-15.00 tel. 041/3651287 Damian Kocuba)  

 

Załączniki:    l. Specyfikacja techniczna.  

  

  


