ZP.272.00061.2019
Załącznik nr 1.3
Nazwa i adres Wykonawcy:
……………………………………………………………

….....................................................
(miejscowość i data)

……………………………………………………………
tel./ faks, e-mail:
……………………………………………………………
FORMULARZ OFERTOWY – CZĘŚĆ NR 3
Materiały eksploatacyjne do urządzeń kopiująco-drukujących.
POWIAT POZNAŃSKI
ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
Odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia biurowego, z podziałem na 4 części, zgodnie z wymaganiami
określonymi w SIWZ oferujemy realizację zamówienia za, wynikającą z załączonej kalkulacji, cenę:
Łączna cena …………..………………….zł brutto,
słownie ……………………………………………………….……………………………………………………..
Oświadczamy, że
1. Przedmiot zamówienia będziemy dostarczać w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia pisemnego
zlecenia;
2. Oferujemy ………….. sztuk materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez producentów urządzeń.
3. Powyższa cena zawiera wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, tzn. m.in. koszt
transportu, wniesienia i ubezpieczenia;
4. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w tym, z warunkami przystąpienia do
postępowania określonymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszystkie informacje
niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty;
5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ;
6. Załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
7. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami
wszystkich dokumentów składających się na SIWZ;
8. Wadium wnieśliśmy w dniu ………….. w formie ………………………W przypadku wniesienia wadium
w formie pieniężnej (przelew) prosimy o jego zwrot na konto o nr: ……………………………………………….;
9. Wyrażamy zgodę na pobieranie z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, dokumentów, wymaganych zgodnie
z §10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj. z CEIDG (www.ceidg.gov.pl)
/KRS (www.ems.gov.pl);
10. Z naszej strony wypełniony został obowiązek informacyjny przewidziany w RODO wobec osób fizycznych od
których dane osobowe zostały pozyskane w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu**
11. Nasza oferta składa się z ............ kolejno ponumerowanych stron;
12. Następującą część zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom***:
1) .......................................................................................
2) .......................................................................................
3) .......................................................................................
13. Jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem**** Tak □ Nie □
14. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1) .......................................................................................
2) .......................................................................................
3) .......................................................................................

.........................................................................................
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
Uwagi:
*
Cena oferty winna zostać obliczona z uwzględnieniem wymagań określonych w Rozdziale XIII SIWZ.
**
W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku
informacyjnego, treść oświadczenia należy przekreślić)
***
Jeżeli Podwykonawcy są jednocześnie podmiotami na zasoby których powołuje się Wykonawca, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Wykonawca składa
wraz z ofertą dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI ust 2 pkt 4 lit. a) – d) SIWZ;
Przekreślenie, niewypełnienie, oznacza, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału Podwykonawców.
**** Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych
i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których
roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
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KALKULACJA CENOWA – CZĘŚĆ III – MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO URZĄDZEŃ KOPIUJĄCO-DRUKUJĄCYCH

Lp
.

Nazwa
urządzenia

1

Lexmark
E 120

2

3

4
5

Lexmark
E 120
Kyocera
Mita FS1028MFP
HP LJ
M1132
HP 1020

Rodzaj

Toner

Bęben

Symbol oryginalnego
materiału
eksploatacyjnego
wyprodukowanego lub
zalecanego przez
producenta

Rodzaj
oferowanego
materiału
eksploatacyjneg
o (oryginał albo
zamiennik)
* niewłaściwe
skreślić

Lexmark 12016SE,
wydajność ok. 2000 str.
światłoczuły, Lexmark
12026XW, wydajność
25000 str.

zamiennik/
oryginał *

TK-130, wydajność ok.
7200str.
HP 85A (CE285A),
czarny, wydajność 1600
str.
Q2612A, czarny,
wydajność ok. 2000 str.

zamiennik/
oryginał *

C4092A, czarny,
wydajność ok. 2500 str.
HP C1823DE nr 23 kolor, poj. 30 ml,
wydajność 460 str.
HP 51645AE nr 45 czarny, poj. 42 ml,
wydajność 930 str.
HP CD888AE (703),
kolor, poj. 4 ml.
wydajność 250 str.
HP CD887AE ( 703),
czarny, poj. 4 ml.
wydajność 250 str.
HP 655 (CZ109AE),
czarny, poj. 14 ml.
Wydajność ok.. 550 str.
HP 655 (CZ110AE),
błękitny, poj. 9 ml.
wydajność ok. 600 str.
HP 655 (CZ111AE),
czerwony, poj. 9 ml.
wydajność ok. 600 str.
HP 655 (CZ112AE),
żółty, poj. 9 ml.
wydajność ok. 600 str.

zamiennik/
oryginał *

TK-110, wydajność ok.
6000 str.
TK-310, czarny,
wydajność ok.12000
str.

zamiennik/
oryginał*

Oznaczenia
oferowanego
materiału
eksploatacyjn
ego
(Typ /model i
producent,
wydajność w
przypadku
zamiennika)

Łączna
wartość
Szacowa
Cena
(szacowana
na ilość jednostkowa ilość x cena
brutto
jednostkow
a brutto)

1
1

zamiennik/
oryginał *
6

Toner
Toner

Toner

2
zamiennik/
oryginał *
zamiennik/
oryginał *

4
32

6

7

HP LJ 1100

Toner

HP DJ 880c Atrament
HP DJ 880c

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
18

Atrament
HP DJ INK
Advantage
K209g
HP DJ INK
Advantage
K209g
HP DJ INK
Advantage
3525
HP DJ INK
Advantage
3525
HP DJ INK
Advantage
3525
HP DJ INK
Advantage
3525
Kyocera
Mita FS1116MFP
Kyocera
Mita FS
2000 D
Kyocera
Mita Ecosys
M2540dn
M2040DN
Kyocera

Atrament

Atrament

Atrament

Atrament

Atrament

Atrament

3
zamiennik/
oryginał *
3
zamiennik/
oryginał *
6
zamiennik/
oryginał *
5
zamiennik/
oryginał *
9
zamiennik/
oryginał*
9
zamiennik/
oryginał*
9
zamiennik/
oryginał*
9
zamiennik/
oryginał*
2

Toner

Toner

6
zamiennik/
oryginał*
38

toner
toner

TK-1170, czarny,
wydajność ok. 7200 str.
TK-1140 czarny,

zamiennik/
oryginał*
zamiennik/

65
2
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Mita Ecosys
M1035dn,
M2035dn,
M2535dn
Kyocera
Mita Ecosys
19 P3045dn
Kyocera
Mita FS20
2100DN

wydajność ok. 7200 str.

toner

Toner

25

DATAMAX
I-CLASS
4208
Epson WP4025DW
Epson WP4025DW
Epson WP4025DW
Epson WP4025DW

26

Epson WFM5190dw Atrament

21
22
23
24

27
28

OKI B431d
OKI B431d

29 OKI B432dn
ZENIUS
Evolis
30
Classic

31

32

33

34
35

36

Drukarka
Dymo LM
450
Drukarka
Dymo LM
450
Kalkulator z
funkcją
drukowania
Faks
Panasonik
KX-FL 513,
Faks Canon
L100, L140
Faks
Panasonic
KX-FL 513

Taśma
Atrament
Atrament
Atrament
Atrament

Toner
Bęben
Toner

Taśma

Taśma

Taśma

TK-3160, czarny,
wydajność ok. 12500
str.
TK-3100, czarny,
wydajność ok. 12500
str.
Taśma
(termotransferowa)
110x360 żywiczna - do
nalepek, typu inside
oraz outside
T7021- czarny, XL,
wydajność ok. 2400 str.
T7022- cyan, XL,
wydajność ok. 2000 str.
T7023- magenta, XL,
wydajność ok. 2000 str.
T7024- yellow, XL,
wydajność ok. 2000 str.
C13T865140, czarny,
wydajność ok. 10000
str.
OKI 44917602,
wydajność ok. 12000
str
OKI 44574302, czarny,
wydajność 25000 str.
OKI 45807111 czarny,
wydajność 12000 str.
Evolis Color YMCKO
R5F002EAA kasety na
200 szt.
Dymo D1 45013
12mm/7m. nadruk
czarny, taśma biała
S0720530
Dymo D1 43613
6mm/7m. nadruk
czarny taśma, biała
S0720780

oryginał*

30
zamiennik/
oryginał*
23
zamiennik/
oryginał*
10

zamiennik/
oryginał*
zamiennik/
oryginał*
zamiennik/
oryginał*
zamiennik/
oryginał*
zamiennik/
oryginał*

12
8
12
9
15

zamiennik/
oryginał*
50
oryginał

-

oryginał

-

oryginał

-

49
85
1
zamiennik/
oryginał*
5
zamiennik/
oryginał*
3
zamiennik/
oryginał*
6

Wałek

Wałek barwiący IR 40T

zamiennik/
oryginał*
1

Toner
Toner

Bęben

KX-FA 83E, wydajność
ok. 2500 str.
FX-10, wydajność ok.
2000 str.
KX-FA84E, czarny,
wydajność ok.10000
str.

zamiennik/
oryginał*
zamiennik/
oryginał*

1
1

zamiennik/
oryginał*
Łączna cena
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Zamawiający wymaga, aby materiały eksploatacyjne były fabrycznie nowe, posiadały oryginalne fabryczne opakowania
(hermetycznie zamknięte) nie noszące znamion otwierania zawierające, co najmniej: numer katalogowy produktu,
nazwę i typ urządzenia do którego są przeznaczone, symbol/nazwę producenta, muszą być wolne od wad
technicznych i prawnych.
Materiały eksploatacyjne muszą posiadać datę ważności / przydatności do użytku przez okres min. 12 miesięcy od
dnia ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego, a informacja o tej dacie winna znaleźć się na jednostkowym
opakowaniu materiału eksploatacyjnego. Ponadto nie mogą być wyprodukowane wcześniej niż 6 miesięcy przed
terminem dostawy. Informacja ta winna widnieć na opakowaniu.

Przez produkt eksploatacyjny równoważny Zamawiający rozumie produkt o parametrach nie gorszych niż wskazane
oraz:
a) fabrycznie nowy, nie regenerowany, pochodzący z bieżącej produkcji, wytworzony seryjnie w cyklu
produkcyjnym zgodnym z normą ISO 9001 oraz ISO 14001 lub normami równoważnymi (do oferty wymagane
jest dołączenie stosownych dokumentów),
b) opakowany hermetycznie, nie noszący śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz używania,
c) którego wydajność, zgodnie z normą ISO/IEC 19752 dla kaset z tonerem do drukarek monochromatycznych,
ISO/IEC 19798 dla kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych, oraz ISO/IEC 24711 dla wkładów
drukujących, jest co najmniej taka jak materiału oryginalnego zalecanego przez producentów sprzętu,
d) który zapewnia jakość wydruku co najmniej taką, jak materiał oryginalny, zalecany przez producenta sprzętu,
e) który nie ogranicza pełnej współpracy z programem sprzętu, monitorującym stan zasobników z tuszem lub
tonerem, jest kompatybilny
f) który w żadnym stopniu nie narusza praw patentowych ani innej własności intelektualnej,
g) w którym wszystkie części są nowe, w szczególności bęben światłoczuły, listwa podająca, listwa zbierająca,
wałek magnetyczny,
Zamawiający dopuszcza możliwość oferowania produktów równoważnych, pod warunkiem, że oferowane materiały
eksploatacyjne będą fabrycznie nowe i będą posiadały nie gorsze od produktów wskazanych w niniejszym załączniku
do SIWZ parametry techniczne i fizyczne oraz cechy jakościowe, funkcjonalne i użytkowe. Produkty równoważne
muszą być kompatybilne z urządzeniami, do których mają być stosowane, zapewniać ich właściwą eksploatację,
bezawaryjność i żywotność na poziomie nie gorszym od tego, jaki zapewniają materiały eksploatacyjne zalecane przez
producenta urządzenia, a także nie mogą pogorszyć jakości parametrów pracy urządzeń (jakość wydruku, wydajność,
szybkość schnięcia, itp.). Oferowany materiał równoważny powinien w pełni współpracować z programem
nadzorującym pracę urządzenia m.in. monitorującym zasób wkładu, o ile funkcję tą posiada materiał eksploatacyjny
polecany przez producenta urządzenia.
Do produktów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest przedstawić specyfikację, która w sposób niebudzący
wątpliwości wskazuje producenta zaoferowanego materiału eksploatacyjnego oraz która potwierdza, że zaoferowany
materiał eksploatacyjny posiada takie same lub lepsze parametry techniczne i jakościowe co produkt oryginalny.
Specyfikacja ta zawierać powinna co najmniej następujące informacje o zaoferowanym materiale eksploatacyjnym:
a) oznaczenie jakiego oryginalnego produktu jest zamiennikiem, nazwę i typ urządzenia do którego jest
przeznaczony
b) jest fabrycznie nowy, nie gorszej jakości niż produkt zalecany przez producenta sprzętu,
c) zdjęcie umożliwiające identyfikację zaoferowanego materiału eksploatacyjnego.

Dokumenty potwierdzające jakość i wydajność oferowanych produktów równoważnych:
 Raporty z testów wydajności przeprowadzonych zgodnie z normami ISO/IEC 19752 dla materiałów
monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla materiałów kolorowych, ISO/IEC 24711dla tuszy czarnych oraz ISO/IEC
24712 dla tuszy kolorowych.
 Certyfikaty ISO 9001 oraz ISO 14001 dla producentów materiałów równoważnych.

Pozycje, do których wymagane są oryginalne materiały eksploatacyjne, nie są własnością Zamawiającego, a
podpisana umowa obliguje Zamawiającego do ich stosowania.
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