Nr sprawy: OKE/Reg/12/2019

Data: 11.09.2019 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr OKE/Reg/12/2019
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych z późniejszymi zmianami

1.

Przedmiot zamówienia / nazwa

W związku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej równowartości 30 000 Euro, Dyrektor Okręgowej komisja Egzaminacyjnej w Gdańsku
zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:
dostawę: drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, switcha, UPS-ów oraz niszczarek na potrzeby
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku zgodnie z opisem zawartym w punkcie nr 2.
Podstawa – niniejsze postępowanie w sprawie zamówienia o szacunkowej wartości niższej od kwoty określonej w art. 4 pkt.
8 ustawy Prawo zamówień publicznych jest prowadzone zgodnie z wytycznymi Prawa Zamówień Publicznych oraz
wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego – zarządzeniem Kierownika Zamawiającego.
Niniejsze zapytanie ofertowe jest skierowane do zainteresowanych zamówieniem wykonawców, opublikowane na stronie
internetowej Zamawiającego (www.oke.gda.pl) i w BIP, stanowiąc jednocześnie zaproszenie do składania ofert przez
wszystkich potencjalnych Wykonawców zainteresowanych niniejszym zapytaniem.

Dostawa realizowana zostanie w 3 zadaniach:
Zadanie I obejmujące dostawę:
1. Drukarka – 1 sztuka
2. Urządzenie wielofunkcyjne – 1 sztuka

Zadanie II obejmujące dostawę:
1. Switch – 1 szt.
2. Zasilacz awaryjny APC Power Saving Back-UPS Pro 1500, 230 V - 9 szt.
Zadanie III obejmujące dostawę:
1. Niszczarki wysokowydajne dla pięter biurowych – 2 sztuki
2. Niszczarka pokojowa – 1 sztuka

3.

Opis przedmiotu zamówienia.

Zadanie I

1. Opis drukarki (1 szt.)

PARAMETRY I FUNKCJONALNOŚCI
OGÓLNE
TYP URZĄDZENIA
FUNKCJE URZĄDZENIA
CZAS NAGRZEWANIA
PAMIĘĆ RAM
INTERFEJSY
POJEMNOŚĆ WEJŚCIOWA PAPIERU
POJEMNOŚĆ WYJŚCIOWA PAPIERU
CZAS WYDRUKU PIERWSZEJ STRONY
OBSŁUGIWANE SYSTEMY OPERACYJNE
MICROSOFT

DRUKARKA
NORMATYWNE MAKSYMALNE
MIESIĘCZNE OBCIĄŻENIE
PRĘDKOŚĆ DRUKOWANIA
MODUŁ DRUKU DWUSTRONNEGO
OBSŁUGIWANE FORMATY PAPIERU
OBSŁUGIWANA GRAMATURA
ROZDZIELCZOŚĆ DRUKOWANIA
JĘZYKI OPISU STRONY
WYMAGANIA ŚRODOWISKOWE
Zużycie energii według wskaźnika TEC

WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE I
FUNKCJONALNE
Drukarka monochromatyczna
Drukowanie
Nie większy niż 30 sekund
O pojemności nie mniejszej niż 128 MB
wymagane Ethernet BASE 10/100, USB 2.0
Nie mniejsza niż 250 arkuszy A4 o gramaturze 80 g/m² realizowana przez
przynajmniej 1 kasetę oraz podajnik ręczny
Nie mniejsza niż 100 arkuszy arkuszy A4 o gramaturze 80 g/m²
Nie większy niż 9 sekund
Windows 10 (x64), Windows 8.1 (x64), Windows 8 (x64), Windows 7 (x64),
Windows Vista (x64), Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7,
Windows Vista, Windows Server 2012 R2 (x64), Windows Server 2012 (x64),
Windows Server 2008 R2 (x64), Windows Server 2008 (x64), Windows Server
2003(x64), Windows Server 2008, Windows Server 2003
Nie mniej niż 35 000 stron A4
Nie mniej niż 30 stron na minutę
Wymagany wbudowany.
A4, A5, rozmiary niestandardowe, obsługiwane przez przynajmniej 1 kasetę
podstawową oraz podajnik ręczny
W zakresie nie mniejszym niż 60 - 162 g/m² realizowana z kastety na papier
Nie mniejsza niż 1200 x 1200 dpi
Przynajmniej: PCL5, PCL6, PostScript3
Nie większe niż 1,30

Opisana drukarka wymaga zestawu startującego z wysoko wydajnym tonerem.

2. Opis urządzenia wielofunkcyjnego (1 szt.)

PARAMETRY I
FUNKCJONALNOŚCI
TYP URZĄDZENIA
FUNKCJONALNOŚĆ
PRĘDKOŚĆ
KOPIOWANIA
CZAS REALIZACJI
PIERWSZEJ KOPII
ROŹDZIELCZOŚĆ
DRUKOWANIA
MODUŁ DRUKU
DWUSTRONNEGO
PANEL OPERACYJNY
DYSK TWARDY
PAMIĘĆ RAM
INTERFEJSY
POJEMNOŚĆ
WEJŚCIOWA PAPIERU
POJEMNOŚĆ
WYJŚCIOWA PAPIERU
OBSŁUGIWANE
SYSTEMY
OPERACYJNE
MODUŁ SKANERA
PRĘDKOŚĆ
SKANOWANIA
DOCELOWE FORMATY
SKANOWANYCH

WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE
Nowe urządzenie wielofunkcyjne, monochromatyczne, formatu A4, gotowe do pracy
Kopiowanie, drukowanie, skanowanie
35 kolorowych stron na minutę
Nie więcej niż 7 sekund ( mono)
Rozdzielczość drukowania optyczna nie mniejsza niż 1200 x 1200 dpi
Wymagany wbudowany
Ekran dotykowy o przekątnej nie mniejszej niż 10 cali
320 GB
2 GB
Ethernet BASE 10/100/1000, USB 2.0
600 arkuszy
250 arkuszy realizowana przez tacę podstawową
Windows 10, Windows 8,1,Windows 7, Windows Server 2016, Windows Server 2019,
Windows Server 2012
R2, Windows Server 2012, MAC OS X 10.14 (macOS Mojave)
Skaner płaski z jednostronnym podajnikiem dokumentów na 50 arkuszy
40 obrazów A4 na minutę
JPEG, TIFF, PDF, PDF szyfrowany, PDF z cyfrowym podpisem

DOKUMENTÓW
DOCELOWE
LOKALIZACJE ZAPISU
SKANOWANYCH
DOKUMENTÓW
OBSŁUGIWANE
FORMATY PAPIERU
OBSŁUGIWANA
GRAMATURA PAPIERU
JĘZYKI DRUKARKI
(PDL)
TYPOWE ZUŻYCIE
ENERGII WEDŁUG
WSKAŹNIKA TEC
MAKSYMALNE
ZUŻYCIE ENERGII
CERTYFIKATY
MATERIAŁY
EKSPLOATACYJNE

Foldery sieciowe, poczta e-mail, dysk twardy urządzenia, USB, skanowanie do URL

A4, A5, koperty
Minimum 52 - 256 g/m²
PCL5, PCL6, PostScript 3 (dopuszczona jest forma emulacji). Ponadto urządzenie musi mieć
możliwość wyposażenia w oryginalny język opisu strony Adobe PostScript3.
Nie większe niż 1,5 kWh

Nie większe niż 1,28 kW
Deklaracja CE, Eko-deklaracja producenta, ISO 9001 oraz ISO 14001
Urządzenie w standardzie musi posiadać tonery o wydajności przynajmniej:
Czarny: 8 tys. wydruków (dla 5% krycia) Urządzenie musi być wyposażone w bęben światłoczuły
o wydajności nie mniejszej niż 70 tys. wydruków (A4, 5% krycia).
Wydajność ma być zgodna z deklaracjami producenta w jego oficjalnej dokumentacji. W przypadku
niespełnienia wymogów wydajnościowych Zamawiający zaakceptuje równoważną ilość materiałów
(np. dodatkowy komplet tonerów).
W każdym punkcie, w którym pojawiają się wymogi dotyczące prędkości i pojemności Zamawiający
oczekuje parametrów dla typowego papieru biurowego, niepowlekanego, o gramaturze 80 g/m².
Zamawiający zaakceptuje tylko te parametry, które można potwierdzić w oficjalnych źródłach informacji
o produkcie tzn. strona internetowa producenta, broszura produktowa, katalog produktowy,
specyfikacja techniczna.

UWAGI

Zadanie II
1. Opis switcha (1 szt.):
Switch - WS-C2960X-48TS-L Catalyst 2960-X 48 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base
moduł SPF do RJ45 1G - 4 szt.
RCKMNT-1RU-2KX= Rack Mount Kit for 1RU for 2960-X and 2960-XR 1 - 1 szt.

2. Opis UPS-ów (9 szt.)
Zasilacz awaryjny APC Power Saving Back-UPS Pro 1500, 230 V - 9 szt.

Zadanie III
1. Niszczarki wysokowydajne dla pięter biurowych (2 szt.):

Opis wydajnej niszczarki do niszczenia dokumentów papierowych oraz nośników cyfrowych:
- Wydajność: min. 40 kartek A4 jednorazowo (papier 70g.)
- Stopień bezpieczeństwa wg normy DIN 66399 : P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1
- Niszczy: papier, spinacze, zszywki, karty plastikowe, płyty CD/DVD,
- Powierzchnia ścinka dla dokumentów papierowych max 160 mm 2,
- Szerokość ścinka dla dokumentów papierowych max 6 mm,
- Szerokość szczeliny wejściowej: min. 330 mm
- Moc silnika: 1200 W
- Pojemność kosza min. 145 L
- Zasilanie: 230V
- Głośność urządzenia: 55 dB(A),

- Podstawa urządzenia wykonana z płyty meblowej,
- Osłona/klapka bezpieczeństwa zbiegająca przypadkowemu wciągnięciu materiału podczas niszczenia
zakrywająca szczelinę podawczą niszczarki na całej szerokości podawczej,
- Urządzenie posiada zabezpieczenie kodem PIN chroniące przed używaniem niszczarki przez osoby
nieupoważnione.
- Optyczny wskaźnik operacji: zapełnienie, oliwienie, przegrzanie, zacięcie,
- Funkcja automatycznego wycofania w przypadku zacięcia,
- Monolityczne hartowane stalowe wałki tnące,
- System tnący bez plastikowych elementów (metalowe separatory) zapewniający najwyższą jakość cięcia,
- System automatycznego smarowania wałków tnących za pomocą systemu oliwienia zintegrowanego
w obudowie,
- Niszczarka przystosowana do pracy ciągłej,
- Pyłoszczelna obudowa,
- Kółka ułatwiające przesuwanie urządzenia,
- Gwarancja: 3 lata na urządzenie, dożywotnia na wałki tnące,
- Serwis urządzenia prowadzony jest przez producenta w miejscu instalacji urządzenia.
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wersji specjalnych urządzenia a jedynie modele dostępne
w ogólnodostępnym katalogu papierowym wydanym na rynek Polski przez sprzedawcę tak by zamawiający na
podstawie katalogu mógł potwierdzić dane zaoferowanej niszczarki.

2. Niszczarka pokojowa ( 1 szt.):
Opis wolnostojącej wydajnej niszczarki do niszczenia dokumentów, spinaczy, małych zszywaczy, kart
plastikowych, płyt CD/DVD:
- Szerokość szczeliny wejściowej: min. 310 mm,
- Wydajność: min. 24 kartki A4 jednorazowo (70g.),
- Stopień bezpieczeństwa wg normy DIN 66399: P-4, O-3, T-4, E-3, F-1,
- Wielkość ścinka max 160 mm powierzchni lub mniejszy,
- Wałki tnące wykonane z jednego kawałka hartowanej stali,
- System tnący bez plastikowych elementów (metalowe separatory) zapewniający najwyższą jakość cięcia,
- Osłona/klapka bezpieczeństwa zbiegająca przypadkowemu wciągnięciu materiału podczas niszczenia
zakrywająca szczelinę podawczą niszczarki na całej szerokości podawczej,
- Wskaźniki świetlne i graficzne napełnienia kosza, otwartych drzwi oraz zacięcia,
- Silnik indukcyjny przystosowany do pracy ciągłej przez min 6 h.,
- Kosz na ścinki o pojemności: 100 L-135 L,
- Funkcja pracy ciągłej do niszczenia wąskiego (niestandardowego) materiału bez potrzeby celowania w
fotokomórkę,
- Oddzielny kosz do niszczenia kart plastikowych oraz płyt CD,
- Urządzenie powinno posiadać jeden silnik o mocy: min. 590W,
- Automatyczne wycofanie papieru w przypadku zacięcia (auto revers),
- Prędkość cięcia: min. 80mm/s,
- Dolna obudowa wykonana z wysokiej jakości płyty meblowej z drzwiami drewnianymi bez przeźrocza lub z
tworzywa z przeźroczem umożliwiającym podgląd zapełnienia,
- Kółka umożliwiające przesuwanie urządzenia,
- Gwarancja: 3 lata na urządzenie, dożywotnia na noże tnące,
- Opieka serwisowa w miejscu instalacji urządzenia.
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wersji specjalnych urządzenia a jedynie modele dostępne
w ogólnodostępnym katalogu papierowym wydanym na rynek Polski przez sprzedawcę tak by zamawiający na
podstawie katalogu mógł potwierdzić dane zaoferowanej niszczarki.
3. Warunki wykonywania zamówienia:

− Wykonawca realizujący dostawę dostarczy urządzenia do siedziby Zamawiającego tj. na III piętro
w budynku bez windy przy ul. Na Stoku 49 w Gdańsku;

− Wykonawca udzieli gwarancji na urządzenie wielofunkcyjne, drukarkę, switcha, UPSy gwarancji na co
najmniej 24 miesiące, a na niszczarki 3 lata;

− W przepadku awarii dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji czas usunięcia awarii od momentu
zgłoszenia do 48 godzin w dni robocze;

− Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do dostarczenia karty gwarancyjnej i instrukcji obsługi
w formie papierowej w języku polskim,

− Zamawiający zastrzega sobie prawo do przetestowania oferowanego urządzenia na etapie wyboru ofert.
Wszystkie koszty związane z testami ponosi oferent.
4. Termin wykonania dostawy
do 21.10.2019 roku
5.

Wymagania formalne wobec wykonawców

Wymaganym jest, aby Wykonawca wykazał, że:
1. Dysponuje potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym wykonanie zamówienia.
2. Wykonał w ostatnich 12 miesiącach trzy dostawy w podobnym zakresie wraz z podaniem ich wartości
i odbiorców.

Ciężar wykazania spełnienia ww. wymogów leży po stronie Wykonawców.
6.

Wytyczne dla wykonawców dot. przygotowania treści oferty

Oferta powinna zawierać poniższe informacje: cenę za wykonanie zamówienia (wypełniony Formularz ofertowy
i formularz cenowy - załącznik nr 1 i 2) oraz następujące dokumenty:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
2. Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym wykonania
zamówienia.
3. Wykaz wykonanych w ostatnich 12 miesiącach dostaw o zakresie takim samym lub podobnym do
przedmiotu zamówienia ( co najmniej 3 dostawy) – załącznik nr 3.

7.

Zasady współpracy, które będą zawarte umowie

Zamówienie realizowane będzie na podstawie umowy pisemnej, opisującej wymogi zawarte w niniejszym
zapytaniu ofertowym. W umowie zostanie zawarty zapis o karze umownej w razie nie wykonania lub
nienależytego wykonania umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia bezpośrednio przez osobę/y wymienioną/e w ofercie.
Zmiany w tym zakresie wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.
Istnieje możliwość udzielenia wyłonionemu Wykonawcy zamówień uzupełniających w wysokości do 20%
wartości zamówienia podstawowego, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

8.

Proces i kryteria wyboru Wykonawcy

Oferty będą najpierw poddane ocenie formalnej – ze względu na: kompletność oferty oraz potwierdzenie
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym oraz zdolnością finansową do wykonania
zamówienia. W tym zakresie Zamawiający rezerwuje sobie prawo do sprawdzenia podanych informacji.
Zamawiający dokona następnie porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty. Kryterium wyboru
najkorzystniejszej oferty spełniającej wyżej opisane warunki formalne będzie cena.
Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz
wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny wymagany podatek od towarów
i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza.

9.

Termin i miejsce złożenia oferty na realizację ww. zamówienia

Oferta powinna odpowiadać w pełni na zapytanie ofertowe, powinna określać Wykonawcę oraz wskazywać
osobę do kontaktu – zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
Oferty prosimy przesyłać do 27 września 2019 r. godz. 10:00 na adres Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku 80-874 Gdańsk ul. Na Stoku 49.
Oferta może być przesłana pocztą elektroniczną, przesyłką kurierską lub złożona osobiście wraz z załączonymi
dokumentami.

10. Zastrzeżenia
1) Zamawiający uprawniony jest do zmiany lub odwołania zapytania ofertowego, a także do rezygnacji
z prowadzenia postepowania bez wyłonienia wykonawcy i bez podania przyczyny.
2) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
- nie została złożona żadna oferta,
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa maksymalna kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia,
- Zamawiający stwierdzi zaistnienie istotnych okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć,
a których zaistnienie powoduje niemożność zawarcia prawidłowej umowy,
- wszystkie oferty zostały odrzucone.

11. Termin związania z ofertą
Termin związania z ofertą - 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu oznaczonego na
składanie ofert.
Oferta wybranego wykonawcy, która była przesłana faksem lub w formie elektronicznej, musi zostać
załączona do umowy w oryginale.

12. Dane Zamawiającego do nadesłania ofert:
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku 80-874 Gdańsk ul. Na Stoku 49

Faks 58 320-55-91 email: komisja@oke.gda.pl
Dodatkowych

informacji

na

temat

zapytania

ofertowego

udziela:

Zofia

Kuraś

zkuras@oke.gda.pl, Maciej Michalak mmichalak@oke.gda.pl .

Załączniki :
zał. nr 1 – formularz ofertowy
zał. nr 2 – formularz cenowy
zał.nr 3 - wykaz zrealizowanych usług zbliżonych do niniejszego zamówienia w okresie ostatniego roku

Gdańsk, 11.09.2019 r.
Irena Łaguna
Dyrektor
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku

tel.58 320-55-85

