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Radom, dnia 07.04.2017 r. 

 

…………………………………….. 

(pieczęć Zamawiającego) 

 

ZAPYTANIE O CENĘ 

 

 

 

1. Zamawiający: „Razem dla Radomki”, ul. Wernera 9/11, 26 – 600 Radom 

2. Przedmiot zamówienia: Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla „Razem dla 

Radomki” 

 

Przedmiotem zapytania jest zakup na potrzeby funkcjonowania Biura LGD 

„Razem dla Radomki” nowego urządzenia wielofunkcyjnego, łączącego pracę 

kopiarki, drukarki i skanera wbudowanego w jednym urządzeniu. 

Specyfikacja zamówienia: 

Urządzenie musi charakteryzować się m.in. następującą specyfikacją techniczną: 

- obsługa wszystkich systemów operacyjnych;  

- gwarancja udzielona na okres min. 3 lat;  

- funkcja umożliwiająca pracę w sieci, 

- kopiarka pracująca/drukująca w technologii laserowej; 

- wydruk mono w odcieniu skali szarości; 

- funkcja faksu; 

- obsługa wydruku formatów: A4 i mniejszych; 

- rozdzielczość wydruku min. 1200 x 1200 dpi; 

- rozdzielczość scanu: min 1200 x 1200 dpi; 

- rozdzielczość kopiowania: min 600 x 600 dpi;  

- scan umożliwiający zapis w formacie: m.in *.jpg, *.pdf, ; 

- wyposażona w funkcję wydruku duplex; 

- system ADF; 

- posiadająca podajnik na min. 200 arkuszy; 

- szybkość wydruku min: 40 stron na minutę; 

- szybkość kopiowania min: 40 stron na minutę;  

- posiadająca wbudowany system interfejs; 

- posiada czytnik USB; 

- dysk twardy min: 4GB; 
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- Pamięć drukarki min. 256 MB; 

- wydajność urządzenia: min 80000 str./mies.;  

- posiadające funkcję trybu oszczędzania tonera, 

 

3. Zakupione urządzenie musi zostać dostarczone do Biura  Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Razem dla Radomki” ul. Wernera 9/11, 26 – 600 Radom. 

4. Termin realizacji zamówienia: 19.04.2017 r. 

5. Cena za zakup urządzenia stanowi 80 procent kryterium oceny. Koszt 

tonerów/zamienników stanowi 20 procent kryterium oceny.  

 

 

Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji 

zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny brutto zamówienia 

z wyodrębnionym podatkiem VAT, wyrażonej cyfrowo i słownie. 

 

5. Sposób przygotowania oferty: 

Ofertę sporządzić należy: 

- na załączonym druku  „OFERTA – ZAKUP URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO" w 

języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym 

atramentem lub długopisem, 

- winna być podpisana przez osobę upoważnioną.  

- opatrzona pieczątką firmową, 

- posiadać datę sporządzenia,  

W przypadku składnia oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy 

nanieść napis "Oferta – Zakup Urządzenia Wielofunkcyjnego  ”  

6. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Ofertę można  składać : 

- osobiście u zamawiającego na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

„Razem dla Radomki”, ul. Wernera 9/11, 26 – 600 Radom; 

- pocztą (adres jw.); 

- pocztą elektroniczną na adres: promocja@razemdlaradomki.pl,  

Ofertę należy złożyć do dnia 14.04.2017 r., godz.1500 . Decyduje data wpływu 

oferty. 

 

 

 

 
 

 

…………………………………………………………….. 

       (podpis osoby upoważnionej 
 

 

mailto:promocja@razemdlaradomki.pl
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OFERTA – ZAKUP URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO 

 

Składamy ofertę następującej treści: 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę 

netto………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………………………..………………….…… zł.  

Obowiązujący podatek Vat …………………………………………………………………………..……………. 

Cena brutto……………………………………………………………………………………………………….……… zł. 

Słownie 

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

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

2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu 

ofertowym warunki. 

3. Oświadczamy, że firma posiada nr identyfikacyjny NIP ……………………………………………  

i jest /nie jest płatnikiem podatku VAT 

……………………………………………………………………..……. 

4. Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnosimy do 

niego żadnych zastrzeżeń. 

5.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi dla zamawiającego warunkami 

oferty i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zwarcia umowy na 

określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

…………………………………………………………………….…….. 

(Pieczęć firmowa, data i podpis osoby 

upoważnionej) 
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KOSZTY DOTYCZĄCE ZAKUPÓW TONERÓW/ZAMIENNIKÓW  

 

Koszt  ceny oryginalnego toneru (typ/ilość wydruków)  (cena brutto): 

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

Koszt wydruku jednej strony (cena brutto): ……………………………………………………………….. 

Koszt zakupu tonera zamiennika (typ) (cena brutto): 

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

Koszt wydruku jednej strony (cena brutto): ……………………………………………………………….. 

 

 

 

…………………………………………………………………….…….. 

(Pieczęć firmowa, data i podpis osoby 

upoważnionej) 

 

 

 

 


