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Zamawiający:  

Stowarzyszenie Lider A4 

55-040 Kobierzyce, ul. Witosa 15 

Do:  Wszyscy oferenci  
 
 

ZAPYTANIE CENOWE 

z dnia 04.06.2018 

Proszę o przedstawienie oferty cenowej do dnia 11.06.2018 na zakup urządzenia wielofunkcyjnego o 

poniższej konfiguracji: 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

dostawa urządzenia wielofunkcyjnego, laserowego  

Wymagania minimalne: 

- kolor, format A4 

- praca w sieci (LAN) oraz bezprzewodowa (WiFi) 

- automatyczny druk dwustronny 

- automatyczne dwustronne skanowanie dokumentów 

- możliwość stosowania zamienników (dot. tonerów) 

- funkcje: drukarka, ksero, skaner, fax (opcjonalnie) 

- prędkość druku 30 stron na minutę 

- gwarancja 3 lata  

2. KRYTERIA WYOBORU OFERTY :    

KRYTERIA WBORU OFERTY: 

1) Cena - 70%  

2) Czas reakcji serwisu -30%. 

 

Sposób oceny oferty:  

1) Cena:  

                 Najniższa cena brutto spośród badanych ofert 

C = ---------------------------------------------------------------------------x 70 pkt 

                                 Cena brutto badanej oferty 

2) Czas reakcji serwisu: 

           Najkrótszy czas reakcji serwisu spośród badanych ofert 

C = ---------------------------------------------------------------------------x 30 pkt 

                          Czas reakcji serwisu badanej oferty 
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Czas reakcji serwisu gwarantujący szybkie i sprawne dokonanie ewentualnych napraw serwisowych. 

Wyniki działań zostaną zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku. 

Maksymalna ilość punktów do uzyskania: 100.  

3. INFORMACJE DODATKOWE:  

1. Do niniejszego zapytanie nie ma zastosowania Ustawa Prawo Zamówień Publicznych. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia  

3. Oferta powinna zawierać oświadczenie, iż wykonawca zapoznał się z warunkami oferty 

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru jego oferty do ich wypełnienia. 

4. Zamawiający informuje, że nie będzie z własnej inicjatywy powiadamiać o wyniku postępowania oferentów, 

których oferta nie zostanie wybrana. 

5. Płatność przelewem, zamawiający nie jest płatnikiem podatku vat. 

6. Osobą kompetentną do kontaktu w sprawach dot. niniejszego zamówienia jest: 

 

Paweł Mazur Tel. 71 311 11 35,  e-mail: biuro@lider-a4.pl  

Proszę przesłać wypełniony formularz oferty na adres e-mail w formie zeskanowanego dokumentu 

zawierającego podpisy osób upoważnionych 

 

4. Termin związania ofertą: do dnia 30.06.2018 
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WZÓR OFERTY 

Miejscowość, data 

Dane oferenta: 

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 04.06.2018 przedstawiam ofertę cenową na urządzenie 

wielofunkcyjne  …………………………………………………………………… 

  
nazwa/ model

 

 

Oferta cenowa: 

………………… PLN brutto, w tym VAT ……………….. 

Czas reakcji serwisu: 

…………………  dni 

 

______________________________________________ 

Podpis/y osoby uprawnionej do reprezentacji oferenta 

 

Oświadczenia: 

Oświadczam, iż posiadają uprawnienia do wykonywania ww. czynności. 
Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem 

niezbędnym do wykonania zamówienia 

Oświadczam, że zapoznał się z warunkami oferty i zobowiązujemy się w przypadku wyboru 

mojej oferty do ich wypełnienia. 

 

______________________________________________ 

Podpis/y osoby uprawnionej do reprezentacji oferenta 
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