Zbąszyń, 27.06.2016 r.
Zamawiający:
Gimnazjum
ul. Mostowa 10
64-360 Zbąszyń

ZAPYTANIE OFERTOWE GZ.230.10.2016
Zamawiający prowadząc postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2014 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm) w formie rozeznania
cenowego zaprasza do składania ofert na zakup urządzenia drukującego:
Opis przedmiotu zamówienia:

1.

Specyfikacja techniczna urządzenia kolorowego A3 MX2310




























Prędkość kopiowania i drukowania min. 23 stron/min. A4 w trybie mono i kolor
Prędkość kopiowania i drukowania min. 11 stron/min. A3 w trybie mono i kolor
Prędkość skanowania min. 50 stron/min. A4, także kolorze, w rozdzielczości
(200x200, 8bit)
Format papieru A3W-A5R
Twardy dysk min. 320 GB (opcja) – min 300 GB pojemności użytkowej dla klienta
Pamięć RAM min. 2 GB
Pamięć rozszerzona min 5 GB
Standardowa pojemn. 500 arkuszy papieru (80 g/m2) na jedną kasetę. Podajnik
boczny na min 100 arkuszy (80 g/m2)
Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów z rewersem na min. 100 arkuszy
(80g/m2)
Automatyczny duplex
Dwa klawisze Start osobne dla trybu kolorowego i trybu monochromatycznego
Urządzenie ma możliwość integracji z Active Directory lub LDAP
Taca wyjściowa na min. 400 arkuszy + druga taca odbiorcza na min.100 arkuszy
Interfejsy 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Karta sieciowa obsługująca standardy IPv4 iIPv6, SSL, IPsec
Podłączenie Wireless jako opcja , nie może być podłączone do gniazda sieciowego
RJ-45
Język opisu strony PCL6 (std), PS3 (klon opcja), XPS (opcja)
Systemy Windows XP, Vista, Windows 7/8/8/10, Serwer 2003/2008/R2, system 32/64
bity
Rozdzielczość drukowania i kopiowania 9600 (ekw.) x 600 dpi
Skanowanie sieciowe, kolorowe, skanowanie do e-maila, FTP, do SMB, na USB,
Desktop, Email
Format plików TIFF, PDF, szyfrowany PDF, JPEG
Kompresja skanowania: MH, MMR,MR, JBIG
Sorter elektroniczny z przesunięciem offsetowym
Czas pierwszej kopii max. 7.4 sek. dla mono i 10.0 sek. dla koloru
Czas nagrzewania urządzenia max. 19 s.
Gramatura papieru od 55 - 200 g/m2
RSPF standard

 Urządzenie musi posiadać min. pięć schematów oszczędzania energii, w tym min.
jeden schemat samowyłączania się z możliwością zarządzania harmonogramem tych










autowyłączeń oraz mechanizm samouczenia się harmonogramu oszczędzania energii
najbardziej efektywnego dla środowiska pracy klienta
Tryb eko-skanowania- w czasie skanowania podzespoły odpowiedzialne za
drukowanie lub kopiowanie pozostają w stanie Standby
Zdalny panel operacyjny – funkcja umożliwiająca administratorowi na zarządzanie,
wybieranie i zmianę ustawień oraz wykonywanie poszczególnych prac (kopiowanie,
skanowanie, drukowanie) poprzez panel operacyjny urządzenia wyświetlany na
ekranie komputera.
Wymagana instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim musi być w wersji
elektronicznej i tam też na stałe zapisana w urządzeniu
Funkcja automatycznego kopiowania dokumentów (np. dowodów osobistych, praw
jazdy) na jednej stronie, w jednoznacznie oznaczonym miejscu na szybie skanera, bez
konieczności wykonywania skomplikowanych operacji rozmieszczania raz awersu
drugi raz rewersu w różnych miejscach szyby
Funkcja automatycznego pomijania pustych stron w czasie skanowania
Możliwość drukowania/kopiowanie na 2 maszynach jednocześnie przy użyciu jednego
skanera lub jednego sterownika. Praca w tandemie.

Urządzenie z przebiegiem sumarycznym nie więcej niż 50 000 wydruków.

2.

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:
04.07.2016r - 15.07.2016 r.

3.
Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego:
 Cena: waga kryterium 100 %
4.


Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:
formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania

5.
Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
Cena wskazana przez w ofercie musi:
a) być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli
występuje;
b) uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego w tym koszty dostawy.
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się
wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania
ofertą).
6.
Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
a) ofertę cenową należy złożyć w terminie do godz. 12.00 dnia 30 czerwca 2016 r. na piśmie
w siedzibie Zamawiającego: Gimnazjum w Zbąszyniu ul. Mostowa 10, 64-360 Zbąszyń
lub faxem pod numer: 68 3860785, na adres mailowy: gimzbaszyn@wp.pl
b) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie
rozpatrywana.
7.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) złożenie oferty w wyznaczonym terminie;
8.

Termin związania ofertą 5 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

9.

Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich
wykonawców oraz zamieści na stronie internetowej jednostki.

10. Podpisanie zamówienia/umowy
Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zleci realizację przedmiotu
umowy.
11.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Łukasz Woźny, tel. 68 3860785

27.06.2016 r.
(data, podpis kierownika referatu/jednostki)

Załączniki:
1) Formularz oferty- wydruk
2) Oferta cenowa

