Ośrodek Sportu i Rekreacji
Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

04-393 Warszawa , ul. Siennicka 40, tel. 22 870-13-27, fax. 22 673 82 50, e-mail: sekretariat@osir.waw.pl

§ 8 Regulaminu
Warszawa, dnia 07-12-2017 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Szanowni Państwo,
Uprzejmie prosimy o złożenie oferty cenowej (wg poniższego wzoru) na:
Dzierżawę i serwisowanie kserokopiarek w latach 2018-2020 w trzech
naszych obiektach sportowych w Warszawie. Ofertę należy przesłać pocztą lub
dostarczyć osobiście na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy PragaPołudnie m. st. Warszawy, ul. Siennicka 40, (04-393) Warszawa.
do dnia 15 grudnia 2017 roku
do godz. 12.00
Przedmiot zamówienia:
Dzierżawa i serwisowanie kserokopiarek w latach 2018-2020:
- w Hali Sportowej przy ul. Siennickiej 40, 04-393 Warszawa,
- w Hali Sportowej ,,SASKA” przy ul. Angorskiej 2, 03-913 Warszawa,
- w pływalni ,,Wodnik” przy ul. Gen. Romana Abrahama 10, 03-982
Warszawa.
(szczegółowy opis w treści lub wykaz przedstawiony w załączniku do zapytania ofertowego)

OFERTA
1. Oferowana cena rocznej dzierżawy netto - ................ zł
2. Kwota podatku VAT

- ................ zł

3. Oferowana cena brutto

- ................ zł

4. Okres umowy dzierżawy nie może być dłuższy niż 3 lata.
Załączniki:
KRS lub wpis do rejestru
Dane kontaktowe oferenta:
Tel.
Fax
E-mail
Strona www

- TAK

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

Osoba odpowiedzialna merytorycznie – Wojciech Odolczyk - telefon 22 601 12 85 w. 110

Załącznik do Zaproszenia na dzierżawę i serwisowanie kserokopiarek, gdzie
podajemy wymagania urządzeń dla niżej wymienionych naszych obiektów.
Prosimy o podanie jednostkowych kosztów dla kserokopiarki w Hali Siennicka:
- Koszt dostawy i instalacji

……………………….. zł netto,

- Koszt miesięcznej raty dzierżawy

………………………..zł netto,

- cena 1 kopi /wydr. A4 mono (około 2500 kopii miesięcznie)

…………………zł netto,

- cena 1 kopii/wydr. A4 kolor ( około 1000 kopii miesięcznie)

…………………zł netto,

- Minimalny ryczałt miesięczny kopii/wydr. jeżeli istnieje.

……………………………

- Usługa zdalnej diagnostyki

………………..zł netto.

Prosimy o podanie jednostkowych kosztów dla kserokopiarki w Hali SASKA:
- Koszt dostawy i instalacji

……………………….. zł netto,

- Koszt miesięcznej raty dzierżawy

………………………..zł netto,

- cena 1 kopi /wydr. A4 mono (około 600 kopii miesięcznie)
- Minimalny ryczałt miesięczny kopii/wydr. jeżeli istnieje.

…………………zł netto,
……………………………

- Usługa zdalnej diagnostyki

………………..zł netto.

Prosimy o podanie jednostkowych kosztów dla kserokopiarki w pływalni ,,Wodnik”:
- Koszt dostawy i instalacji

……………………….. zł netto,

- Koszt miesięcznej raty dzierżawy

………………………..zł netto,

- cena 1 kopi /wydr. A4 mono (około 1500 kopii miesięcznie)

…………………zł netto,

- cena 1 kopii/wydr. A4 kolor ( około 300 kopii miesięcznie)

…………………zł netto,

- Minimalny ryczałt miesięczny kopii/wydr. jeżeli istnieje.
- Usługa zdalnej diagnostyki

……………………………
………………..zł netto.

Kopia /wydruk A3 jest liczona podwójnie.
Prosimy o podanie w ofercie czy uwzględnione są koszty dostawy papieru zgodnie z
potrzebami wykonanych kopii.

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych o następujących
parametrach technicznych

Urządzenie 1 - Kserokopiarka A3 – 2 szt.
1) druk w formacie A4-A3;
2) druk mono oraz kolorowy,
3) szybkość druku w czerni i bieli oraz kolorze min. 25 stron na minutę;
4) Dwie kasety na papier A4 lub A3 pojemność na min. 500 arkuszy każda;
5) automatyczny druk dwustronny;
6) Pamięć RAM – min. 2 GB
7) Dysk Twardy – min. 250 GB z opcją szyfrowania danych,
8) Rozdzielczość druku – min. 1200 × 1200 dpi
9) Rozdzielczość skanowania – min 600 x 600 dpi
10) wbudowane interfejsy USB i Ethernet (min. 100 Mbit/s);
11) wbudowany ekran LCD , dotykowy kolorowy,
12) Możliwość skanowania do TIFF, JPEG, PDF, Kompatybilność z systemami operacyjnymi
Microsoft Windows 7 (32-bit i 64-bit),
Microsoft Windows 8 (32-bit i 64-bit),
Microsoft Windows 10( 32-bit i 64-bit);

Linux

Urządzenie 2 - Kserokopiarka A3 – 1 szt.
1. druk w formacie A4-A3
2. druk mono
3. szybkość druku mono min. 25 stron na minutę;
4. Dwie kasety na papier A4 lub A3 o pojemności na min. 500 arkuszy każda;
5. automatyczny druk dwustronny;
6. Pamięć RAM – min. 2 GB
7. Dysk z szyfrowaniem,
8. Rozdzielczość druku – min. 1200 × 1200 dpi
9. Rozdzielczość skanowania – min 600 x 600 dpi
10. wbudowane interfejsy USB i Ethernet (min. 100 Mbit/s);
11. wbudowany ekran LCD, dotykowy kolorowy
12. Możliwość skanowania do TIFF, JPEG, PDF,
13. Kompatybilność z systemami operacyjnymi
Microsoft Windows 7 (32-bit i 64-bit),
Microsoft Windows 8 (32-bit i 64-bit),
Microsoft Windows 10( 32-bit i 64-bit);

Linux

Warunki dzierżawy i serwisu urządzeń:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Czas trwania umowy 36 miesięcy
Termin płatności 21 dni
Wynajmujący zobowiązany jest do dostarczenia papieru (A3 oraz A4) do kopiarek, (wliczony w koszt kopii)
Wynajmujący zobowiązany jest do przeszkolenia personelu zamawiającego
Wynajmujący będzie wykonywał zdalnie diagnostykę urządzeń oraz sczytywania liczniki.
Wynajmujący zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości pracy urządzenia (tj:
◦ likwidacji wszystkich usterek powstałych podczas eksploatacji urządzenia
◦ wymiany wszystkich materiałów eksploatacyjnych
◦ czas przyjazdu technika do urządzenia – maksymalnie 24h od daty zgłoszenia
◦ czas naprawy urządzenia – maksymalnie 48h od daty zgłoszenia
◦ W przypadku braku możliwości naprawy urządzenia w czasie 48h wynajmujący zobowiązany jest
dostarczyć urządzenie zastępcze o nie gorszych parametrach technicznych

