Ciechanowiec, 9 czerwca 2020 r.
RI.032.58.2020
ZAPYTANIE OFERTOWE

Burmistrz Ciechanowca zaprasza do składania ofert na zadanie pn. „Zakup plotera
z zestawem tuszy na potrzeby Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.”
Zamawiający: Gmina Ciechanowiec ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec, NIP
7221627540.

1. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa plotera z zestawem tuszy niezbędnego do
realizacji zadań Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, zgodnie ze
specyfikacją poniżej
2.

Specyfikacja produktów:

Specyfikacja.



Rozmiar modelu: 1118 mm
Funkcje: Wydrukuj, skanuj,

Dane dotyczące pamięci.



Standardowa pojemność pamięci minimum: 1024 MB
Dysk twardy: Brak

Dane techniczne.
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Jakość druku (najlepsza):
o Kolor: Do 2880x1440 dpi po optymalizacji z wejściowych 600 x 600 dpi po
wybraniu funkcji optymalizacji dla papieru fotograficznego.
o Czerń: Do 2880x1440 dpi po optymalizacji z wejściowych 600 x 600 dpi po
wybraniu funkcji optymalizacji dla papieru fotograficznego.
Liczba wkładów drukujących: 4 (błękitny, purpurowy, żółty, czarny)
Zgodne rodzaje atramentów:
o Barwnikowe (błękitny, purpurowy, żółty)
o pigmentowe (czarny)
Obszar niezadrukowany (arkusze): 5 x 17 x 5 x 5 mm
Gwarantowana min szerokość wiersza: 0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Dokładność linii: +/- 0.1%
Maksymalna gęstość optyczna czerni 2,10 (8 L*min.)

Obsługa papieru:












Podawanie nośników, wykańczanie dokumentów:
o Podajnik arkuszy
o rolka podająca
o podajnik wejściowy
o automatyczna gilotyna
Obsługiwane typy nośników:
o Papier typu bond i powlekany (bond, powlekany, papier powlekany o dużej
gramaturze, ekologiczny, zwykły, śnieżnobiały), papier techniczny (typowa kalka
kreślarska, kalka techniczna), folia (przezroczysta, matowa), papier fotograficzny
(satynowy, błyszczący, półbłyszczący, premium, polipropylen), papier
samoprzylepny (samoprzylepny, polipropylen)
Zalecana gramatura nośników:
o Od 0,08 do 1,50 mm (rolka/podawanie ręczne); 0,08 do 1,50 mm (podajnik
wejściowy)
Standardowe rozmiary nośników (rozmiary rolek — system metryczny):
o Arkusze o szerokości od 254 to 1118 mm
o Rolki od 254 do 1118 mm
Maks. pojemność odbiornika na nośnik w roli: 150 m
Średnica zewnętrzna roli: 150 mm
Gramatura nośnika: Do 1,50 mm

Funkcje łączności.




Łączność, tryb standardowy:
o Szybki Ethernet (100Base-T)
o Port z certyfikatem Hi-Speed USB 2.0
o WiFi
Języki drukowania:
o
o



HP-GL/2 , HP RTL , Epson ESC/P®2 raster photographic

JPEG
Obsługiwane systemy operacyjne:
o Microsoft® Windows® 7 Ultimate/Professional/Home Premium, Windows
Vista® Ultimate/Business/Home Premium, Windows® XP (wersja 32-bitowa/64bitowa) Professional/Home, Windows® Server 2008 (wersja 32-bitowa/64bitowa), Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2003 (wersja 32bitowa/64-bitowa)
o Mac OS X v10.6, v10.7, v10.8
o Citrix XenApp
o Citrix XenServer
o Linux (patrz http://www.hplip.net)

Wymagania dotyczące zasilania i eksploatacji.
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Zużycie energii: < 70 W (drukowanie), < 4,5 W (tryb uśpienia), < 0,3 W (tryb
oczekiwania)





Sprawność energetyczna: Certyfikat ENERGY STAR®
Zakres temperatur podczas eksploatacji: od 5 do 50ºC
Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji: Wilgotność wzgl. 20–80%

W zestawie.




Gwarancja:
o Roczna ograniczona gwarancja na sprzęt. Opcje gwarancji i pomocy technicznej
są różne w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych przepisów prawnych.
Zawartość opakowania:
o głowica drukująca
o głowica skanująca
o oś na rolę papieru
o próbne wkłady atramentowe
o skrócona instrukcja obsługi
o plakat instalacyjny
o oprogramowanie startowe
o kabel zasilający

Wkład atramentowy błękitny minimum -700ml
Wkład atramentowy purpurowy minimum - 700ml
Wkład atramentowy żółty minimum - 700ml
Wkład atramentowy czarny mat minimum - 700ml

3. Termin wykonania zamówienia: wymagany termin dostawy 17 lipca 2020 r.
4. Płatności.
a. Płatność będzie dokonana po wykonaniu usługi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury w złotych polskich na rachunek bankowy Wykonawcy,
wskazany w fakturze/rachunku, lub na podstawie faktury proforma.
b. Wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy może zostać pomniejszone o naliczone kary umowne,
jeżeli taka forma zapłaty kary umownej za niewywiązanie się z zamówienia.
5. Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta powinna zawierać:
a) Dane teleadresowe Wykonawcy wraz ze wskazaną osobą do kontaktu w sprawie oferty
(numer telefonu i email osoby do kontaktu, numer NIP oraz REGON firmy).
b) Kopię aktualnego dokumentu rejestrowego (dotyczy wyłącznie podmiotu, którego danych
rejestrowych nie można ustalić na podstawie wydruku aktualnych informacji o podmiotach
wpisanych do Rejestrów udostępnionych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru
Sądowego na stronie internetowej https://ems.ms.gov.pllub na podstawie zaświadczenia o wpisie
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
c) Propozycję całkowitej ceny ryczałtowej za kompletną usługę wraz z wykazem kosztów
szczegółowych zgodnie ze wzorem formularza oferty.
d)Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
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6. Miejsce oraz termin składania ofert.
1) Wypełniony w całości formularz ofertowy wraz z załącznikami (dokumenty podpisane przez
osoby uprawnione do składania oświadczeń woli) należy złożyć w sekretariacie Urzędu
Miejskiego w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec do godziny 10.00 dnia
06.07.2020
Oferty w zamkniętych kopertach należy opisać
Odpowiedź na zapytanie ofertowe „Zakup plotera z zestawem tuszy na potrzeby Referatu
Inwestycji Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.”
2) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty (skanów dokumentów) drogą elektroniczną do
godziny 10.00 dnia 06.07.2020 na adres:
info@ciechanowiec.pl w tytule „Odpowiedź na zapytanie ofertowe „Zakup plotera z zestawem
tuszy na potrzeby Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.”
3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Ocena ofert.
1) Oferta musi być zgodna z warunkami Zamawiającego. Po sprawdzeniu wymogów
opisanych powyżej, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie
następujących kryteriów: cena –50%, jakość produktu 50% ważności
2) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie
internetowej: http://bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl/ i wywieszona na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, wykonawcę powiadomi się telefonicznie.
8. Informacje dodatkowe.
1) Osoba do kontaktu
Pan Karol Niewiarowski (koordynator projektu) tel. 86 2771 145 wew. 24,
e-mail: niewiarowski.k@ciechanowiec.pl
2) Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać modyfikacji treści
przedmiotowego zapytania lub odwołać niniejsze zapytanie. Modyfikacja treści zapytania
ofertowego lub jego odwołanie nastąpi w taki sposób, w jaki nastąpiło przekazanie zapytania
wykonawcom.
3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego bez
dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
4) W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo
do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania
przesłanych dokumentów.
5) Zamawiający informuje, że niniejsze zapytanie ma wyłącznie charakter wyboru oferty
najkorzystniejszej pod względem cenowym, stąd też złożenie oferty nie stwarza po stronie
Oferenta roszczenia o zawarcie umowy.
Załączniki :
Zał. Nr 1. Formularz oferty
zał. nr 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
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Załącznik Nr 1 do Zapytanie ofertowe

z dnia …………………………
Formularz oferty
Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ……………….. r. na zadanie pn. „Zakup plotera
z zestawem tuszy na potrzeby Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.”

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
( nazwa i adres wykonawcy)
numer telefonu................................... e-mail.................................................
NIP................................................... REGON ...................................................
1.Oświadczam/y, że oferujemy dostawę plotera z zestawem tuszy dla Referatu Inwestycji Urzędu
Miejskiego w Ciechanowcu, ul Mickiewicza , 18-230 Ciechanowiec w związku z realizacją
zadania

za kwotę:….............................zł. brutto(słownie
złotych:…................................................................................................................................................)
w tym
a. cena netto…......................... zł
b. podatek VAT …..................... zł. ….....%.

Lp.

Produkt

Ilość
sztuk

1.

Opis, parametry, marka, model

1

Cena jednostkowa
brutto

Wartość brutto

Podatek VAT
zł.

RAZEM CENA OFERTY BRUTTO………………………………………….

1.Oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2.Oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:
a) nie podlegamy wykluczeniu
b) spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące
-kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej
- zdolności technicznej lub zawodowej
3.Oświadczamy, że nasza oferta jest ważna przez okres 30 dni.
`

4.Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy realizować przy udziale
podwykonawstwa w zakresie ..................................................................................bez udziału
podwykonawstwa *
5.Oświadczamy, że osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym w sprawie realizacji
zamówienia jest ...................................................................................................

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

*niepotrzebne skreślić

`

……………………………………………………….
podpis osoby (osób) upoważnionej
do składania oświadczeń woli

Załącznik nr 2

.......................................
(Miejscowość i data)
..............................................
(Nazwa i adres wykonawcy)
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

W odpowiedzi na, zapytanie ofertowe ………………………… z dnia ……………………..
na zadanie pn. „Zakup plotera z zestawem tuszy na potrzeby Referatu Inwestycji Urzędu
Miejskiego w Ciechanowcu.”
Oświadczam, że nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności
na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

…………………...………………………
podpis upoważnionego
przedstawiciela

`

