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Szczecin, 11.08.2017 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 16/2017 

 
Polska Fundacja Przedsiębiorczości, realizując projekty objęte Inicjatywą JEREMIE w województwach 

zachodniopomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim, pomorskim, łódzkim i kujawsko-pomorskim, współfinansowane przez 

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnych 

Programów Operacyjnych na lata 2007-2013, oraz projekt  SFP Kujawiak-Inwestycje finansowanego przez Unię Europejską 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 i projekt  „Pierwszy biznes-Wsparcie w starcie II” zwraca się  

z prośbą o przygotowanie oferty zgodnie z poniższą specyfikacją: 

Przedmiot 

zamówienia 

Zakres usługi/ 

zakupu 

Do zapytanie ofertowego nie stosuje się Ustawy Prawa Zamówień Publicznych. 

 

Drukarka laserowa A4 1 szt., 

- szybka i tania w eksploatacji, 

- szybkość druku min. 40 str/min, 

- format papieru A6-A4, 

- kaseta na papier min. 250 arkuszy, 

- rozdzielczość 1200x1200 dpi, 

- interfejsy: Hi-speed USB 2.0, 10/100/1000 Ethernet 

- druk dwustronny, 

- poziom hałasu: max. 55 dB, 

- wymiary: max. 250x400x400 mm, 

- gwarancja: 60 m-cy. 

 

Urządzenie wielofunkcyjne A3 – 1 szt. 

- tanie w eksploatacji, 

- monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne A4 z opcją A3, 

- prędkość: min. 20 kopii/wydruków A4 na minutę, 

- automatyczny podajnik dokumentów, 

- drukarka sieciowa, 

- drukowanie dwustronne, 

- skaner kolor, 

- skanowanie do e-mail, 

- Format wydruku: A6-A3, 

- Rozdzielczość druku i skanowania: 600 dpi, 

- Kasety podawania papieru: min. 250 arkuszy, 

- Interface: USB 2.0, Ethernet, 

- gwarancja: 60 m-cy 

 

Projekt finansowany ze środków Województwa Pomorskiego 
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Drukarka kolorowa A3 – 1 szt. 

- laserowa, kolorowa, biurowa, 

- rozmiar papieru:  A3-A6, 

- rozdzielczość mono, kolor: 1200 x 600 dpi, 

- szybkość druku A3: min. 20 str./min, 

- szybkość druku A4: min. 35 str./min, 

- automatyczny dupleks, 

- kaseta podawania papieru: min. 300 arkuszy, 

- USB 2.0, Ethernet 10 Base-T,100/1000 Base-TX, 

- gwarancja: 60 miesięcy, 

- w cenie zawartych 5 corocznych przeglądów. 

 

Informacje 

dodatkowe 

- Transport i instalacja w cenie zamówienia. 

- Dostawa i instalacja: PFP Szczecin, ul. Monte Cassino 32 70-466 Szczecin 

- sprzęt musi być fabrycznie nowy. 

Termin dostawy: do 14 dni od wysłania zlecenia 
 

- nie dopuszcza się składania ofert częściowych, 

- nie dopuszcza się płatności  faktury pro-forma ani wpłaty zaliczki, 

- czas związania ofertą min. 2 tygodnie, 

- oferty nie spełniające kryteriów formalnych nie będą oceniane, 

- zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego, 

- zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od części zamówienia, 

- na wniosek oferenta, treść oferty i warunki mogą być objęte klauzulą poufności. 

Oferta   Oferta musi  być sporządzona poprzez wypełnienie METRYCZKI zgodnie ze wzorem i 

musi zawierać: 

- Dokładną specyfikację techniczną oferowanego sprzętu wraz z podaniem marki i modelu 

sprzętu oraz ze zdjęciem, 

- Cenę brutto 1 szt. danego sprzętu, 

- Cenę brutto za całość zamówienia, 

- Koszt wydruku jednej strony dla poszczególnych urządzeń, 

- Wykaz wraz z ceną brutto wszystkich materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do 

prawidłowego użytkowania urządzeń, 

- Żywotność poszczególnych urządzeń, 

- Okres gwarancji, 

- Termin realizacji zlecenia, 

- Warunki płatności, 

- Sposób dostawy, 

- Informację o dodatkowych usługach i ich zakresie wliczonych w cenę (przeglądy itp.) 

jeśli występują, 

- Informację o kosztach dodatkowych jeśli występują (wymagane przeglądy itp.), 

- Czas związania ofertą, 

- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Polską Fundacją 

Przedsiębiorczości zgodnie ze wzorem, 

-Dokument lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu 

potwierdzającego prawo do składania oświadczeń w imieniu Oferenta (np. KRS, CEIDG). 

 

Dopuszczane jest dołączanie załączników do metryczki 

Forma płatności Preferowany przelew 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej FV po 

dostarczeniu i zainstalowaniu zamówienia.  

Termin 

nadsyłania ofert 

Podpisane oferty należy przesyłać do 18 sierpnia 2017 roku (decyduje data wpływu) 

• pocztą elektroniczną na adres a.korkiewicz@pfp.com.pl, 

• faksem na numer 91 312 92 02, 

• lub osobiście lub listownie na adres ul. Monte Cassino 32,  

              70-466 Szczecin. 

 

W przypadku wysyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej sporządzoną ofertę należy 

wydrukować, podpisać, zeskanować i wysłać jako załącznik do maila. 

Kryteria wyboru  Kryteria formalne: 

- Termin nadesłania ofert, 

- Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym (m.in. metryczka wraz załącznikami), 
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Kryteria pozostałe: 

- Kompleksowość oferty, 

- Cena wydruku i cena materiałów eksploatacyjnych, 

- Żywotność urządzeń, 

- Gwarancja, 

- Termin realizacji zamówienia, 

- Cena. 

 

Niespełnienie kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem oferty. 

Zleceniodawca  Polska Fundacja Przedsiębiorczości 

ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin 

NIP 851-22-42-911 

Ewentualne pytania dotyczące wydarzenia, prosimy kierować do Pani Agnieszki Korkiewicz: 

a.korkiewicz@pfp.com.pl lub  pod numer telefonu: (91) 312 92 00.  


