
GMINA
I.ASK Wykonawcy

Gmina Lask planuje dokonac zakupu material6w biurowych wraz z dostaw'l do

siedziby Urz~du Miejskiego w Lasku przy ul. Warszawskiej 14 w 2014 roku.

PostfWowanie prowadzone bc:.dzie zgodnie z regulaminem w sprawie udzielania zamowien
publicznych 0 wartosci nieprzekraczajqcej wyrazonej w zlotych rownowartosci
kwoty 14 000, 00 Euro w Urzc:.dzieMiejsldm w Lasku, wprowadzonego Zarzqdzeniem
Burmistrza Lasku nr 179/10 z dnia 9 wrzesnia 201 Or.

W zwi¥ku z powyzszym przesylam do Paristwa zaproszenie do zlozenia oferty

na w/w zadanie.

W zal'lczeniu przesylam dokumenty w kt6rych zawarte s'l szczeg6lowe wymogi, kt6re nalezy

wzi'lC pod uwag~ skladaj'lc ofert~.

Zal'lczniki:

Zaproszenie do zlozenia oferty wraz zal'lcznikiem NRI do 8WI - wykaz WYJ

dostaw w ostatnich trzech lat.

Formularz cenowy; I cz., II cz., III cz.

Wz6rumowy



GMINA
tASK

Postt;powanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem w sprawie udzielania zamowieri publicznych 0

wartosci nieprzekraczajqcej wyraionej w ztotych rownowartosci kwoty 14 ODD, 00 Euro w Urzt;dzie

Miejskim w I:.asku, wprowadzonym Zarzqdzeniem Burmistrza I:.asku nr 179/10 z dnia 9 wrzesnia 2010r.

Sprzedai i dostawa materiaf6w biurowych do siedziby UrzE;:duMiejskiego w tasku,
ul. Warszawska 14,98-100 task w 2014r.

V. Warunki stawiane Wykonawcom.
a udzielenie Zam6wienia mogq ubiegae siE;:Wykonawcy kt6rzy, w okresie ostatnich trzech lat
wykonali minimum jedn<} dostawE;: materiaf6w biurowych 0 wartosci minimum 10.000,00 zf
brutto.
Na potwierdzenie spefniania powyiszego warunku naleiy zaf<}czyedo oferty wykaz dostaw
(zafqcznik nr 1 do zaproszenia) oraz dokumenty (referencje) potwierdzajqce, ie dostawy te
zostafy wykonane naleiycie.

VII. Formularz cenowy skfada siE;:z 3 cZE;:sci,dopuszcza siE;:skfadanie ofert na wybranq CZE;:SC

zam6wienia.

IX. Zamawiajqcy dopuszcza skfadanie ofert r6wnowainych, jednak oferowane materiafy

r6wnowaine mUSZqbye 0 parametrach i standardzie nie gorszym nii podane w zaf<}czonych

tabelach. Udowodnienie, ii oferowany towar spefnia warunki r6wnowainosci leiy po stronie

oferenta.

X. Zamawiaj<tcv zastrzega sobie w przypadku wadliwego funkcjonowania, prawo zwrotu

catej partii okreslonego asortymentu.



1. Materialy eksploatacyjne (tonery i tusze) powinny bye oryginalnymi, fabrycznie nowymi,

nieregenerowanymi materiatami eksploatacyjnymi, czyli pochodzC}cvmi od producenta
danego sprzc:tu lub materiatami rownowainymi.

2. Przez oryginalne materiaty eksploatacyjne Zamawiaj(lcy rozumie wytClcznie materiaty

eksploatacyjne wyprodukowane od podstaw przez producenta sprz~tu drukarek, kt6re zostaty

opracowane (zaprojektowane) razem ze sprz~tem i nosnikami w celu zapewnienia optymalnej

jakosci druku, wydajnosci i niezawodnosci sprz~tu, nieregenerowane, niereprodukowane oraz

nieposiadajClce element6w z recyklingu ani element6w wczesniej uiywanych lub
modyfikowanyeh. Oferowane materiaty muszCl posiadae wszelkie wymagane prawem atesty i

badania, muszCl bye fabryeznie nowe, posiadae oryginalne opakowanie z zabezpieezeniami

stosowanymi przez danego producenta (np. hologramy). Materiaty musz(l bye oryginalnie

zabezpieczone przez producenta w spos6b gwarantuj(lcy, ii produkt nie byt uiyty od momentu

wyprodukowania. Musz(l one posiadae naniesiony na opakowaniu opis jednoznacznie

identyfikuj(ley produkt oraz jego wydajnose, znak firmowy produeenta, kod produktu, typ oraz

model sprz~tu, do ktorego materiat jest przeznaezony oraz termin wainosci. Termin

przydatnosci do uiycia tonerow i b~bn6w w danej partii musi wynosie co najmniej 12 miesi~cy

od daty dostawy danej partii do siedziby Zamawiaj(lcego.

3. Zamawiaj(ley dopuszeza moiliwose ztoienia oferty na materiaty r6wnowaine. W przypadku

oferowania przez Wykonawc~ produktu r6wnowainego do wymaganych przez Zamawiaj(lcego

materiat6w eksploatacyjnyeh, tj. tonery i b~bny ci~iar udowodnienia r6wnowainosci spoczywa

na Wykonawcy.

4. Przez produkt rownowainy Zamawiaj(lcy rozumie produkt kompatybilny ze sprz~tem, do

kt6rego jest zam6wiony, 0 parametrach i standardaeh jakosciowych takieh samyeh bqdi

lepszych (pojemnose tonera, wydajnose i jakose wydruku) w stosunku do materiat6w

oryginalnyeh (poiqdanyeh przez Zamawiajqeego). Jednoezesnie musi on bye nieregenerowany,

niereprodukowany oraz nieposiadajqcy element6w z recyklingu ani element6w wezesniej

uiywanych lub modyfikowanych. Po jego zainstalowaniu w sprz~cie na monitorze oraz panelu

kontrolnym sprz~tu nie mog(l si~ pojawiae iadne negatywne komunikaty. W przypadku gdy

produkt oryginalny posiada wbudowany uktad sealony, kt6ry monitoruje proees druku i zuiycia

tonera, produkt r6wnowainy winien posiadae analogiczny element. Produkt r6wnowainy

winien bye okreslony z nazwy, symbolu, poprzez podanie producenta oraz pojemnosci i

wydajnosci. Wykonawca bierze na siebie petn(l odpowiedzialnose za uszkodzenie sprz~tu

niezaleinie od tego ezy, sprz~t jest obj~ty gwaranejCl produeenta, ezy jest w okresie

pogwarancyjnym, spowodowane uiywaniem dostarczonych materiat6w eksploataeyjnyeh.

Jeieli na skutek awarii sprz~tu wyniktej z winy zastosowania materiat6w eksploatacyjnych

Zamawiaj(lcy utraci gwarancje producenta urz(ldzenia w ramach rekompensaty za utracone

korzysci Wykonawea, w drodze umowy, b~dzie zobowiClzany do przej~cia obowiqzk6w

gwaranta na pozostaty okres udzielonej gwarancji. Stosowanie produkt6w r6wnowainyeh nie

moie naruszae warunk6w gwarancji sprz~tu. W przypadku awarii lub uszkodzenia sprz~tu,

kt6rych przyezyn(l b~dzie uiycie dostarczonych materiat6w eksploatacyjnych innych nii

oryginalne, Wykonawea zobowiqzany jest do zwrotu koszt6w naprawy sprz~tu przez

autoryzowany serwis. W przypadku, jeieli ezas naprawy uszkodzonego sprz~tu w

autoryzowanym serwisie przekroezy 48 godzin od momentu zgtoszenia, Wykonawca b~dzie



zobowiqzany do nieodptatnego dostarczenia na czas naprawy innego, nie gorszego sprz~tu

wraz z materiatami eksploatacyjnymi. Zamawiane tonery i b~bny mUSZq spetniae wymagania

odnosnie wydajnosci:

XII. Wymagany termin zrealizowania umowy: dostawa nastilpi w 10 etapach. Dostawa kazdego
z etap6w nastilpi w ciilgu 3 dni po wczesniejszym telefonicznym lub pisemnym

zawiadomieniu przez Zamawiajilcego na koszt Wykonawcy. Catkowita realizacja zakresu

dostawy nie moze przekroczyc terminu 31.12.2014r.

XIII. Termin podpisania umowy zostanie okreslony w zawiadomieniu wystanym do Wykonawcy,
kt6rego oferta zostanie wybrana.

XV. Warunki ptatnosci: Naleinose za wykonanie przedmiotu zam6wienia b~dzie uregulowana
przez Zamawiajqcego w terminie 30 dni od daty dostarczenia rachunkujfaktury przez
Wykonawc~.

XVI. Oferty naleiy sktadac do 15.01.2014r. do godz. 1030 w Urz~dzie Miejskim
w tasku, ul. Warszawska 14,98-100 task - sala 100, Biuro Obstugi Interesanta.

XVII. Oferta wraz z zatqcznikami powinna bye podpisana przez osob~ upowainionq do
reprezentowania firmy.

XVIII. Wykonawca ztoiy ofert~ w zaklejonej kopercie skierowanej na adres Zamawiajqcego wraz z
oznaczeniem numery sprawy - 006.2601.4.1.2014, nazwa firmy lub imieniu i nazwisku
Wykonawcy oraz jego adresie z dopiskiem 1I0ferta na zakup i dostawc: materiat6w
biurowych do Urzc:du Miejskiego w lasku w 2014r.

XIX. Otwarcie ofert nastqpi w dniu 15.01.2014r. 0 godz. 1100 w pokoju 59 IIlp. w Urz~dzie
Miejskim w tasku .

XX. Zamawiajqcy powiadomi wszystkich Wykonawc6w 0 wyniku post~powania.
XXI. Osobq uprawnionq do porozumiewania si~ z Wykonawcami jest Pani J6zefa Ktos - Inspektor

Wydziatu Og6lno-Organizacyjnego 043 676 83 59 .e-mail j.klos@lask.pl
Zatilczniki:

mailto:j.klos@lask.pl

