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Rzeszów, 06 października 2015 r. 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR MASIT_COD/2/2015 

w ramach zakupu usług o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 
30.000 EURO (bez VAT) 

 

Zamawiający: 

Stowarzyszenie Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie”, ul. Nizinna 20/1, 35-303 Rzeszów,  

NIP: 8133674983 

Osoby do kontaktu: Janusz Halik, Katarzyna Śliwa-Martinez, tel.: 17 866 12 99, e-mail: 

k.sliwa@kraina-podkarpacie.pl 

 

Stowarzyszenie Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie” zwraca się z prośbą o przedstawienie 

oferty na zakup urządzenia wielofunkcyjnego. 

 

Działanie podejmowane jest w ramach projektu o numerze umowy Nr/15-2/167/NCBR/2015 pt. 

„Model aktywizacji społeczności lokalnych oraz narzędzia IT poprzez Co-design” (MASIT_COD), 

dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu INNOWACJE 

SPOŁECZNE. 

1. Przedmiot zamówienia:  

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Opis Ilość 
Typ Urządzenie wielofunkcyjne (drukowanie, skanowanie, 

kserowanie, fax) 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Typ skanera Płaski 
Wyświetlacz LCD Tak 
Maksymalny rozmiar papieru  A4 
Technologia wydruku Laserowa, kolorowa 
Szybkość wydruku Min.25 str/min 
Normatywny cykl pracy 8000 str/mies. 
Rozdzielczość w kolorze 1200 dpi 
Rozdzielczość w czerni 1200 dpi 
Podajnik papieru Podajnik na min.500 szt 
Powiększenie dokumentu 25% - 400% 
Druk dwustronny tak 
Praca w sieci tak 
Funkcje faxu Automatyczne ponowne wybieranie numeru, wysyłanie 

faxu z opóźnieniem, funkcja blokady niepożądanych faxów 
Szybkość faxu 3 sek/strona 
Interfejs USB 2.0, Ethernet 
Prędkość skanowania  Min.20 str./min 
Łącze Wi-Fi Tak 
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3. Termin realizacji zamówienia:  

Do 20 października 2015 r. 

4. Termin składania ofert:  

Do 16.10.2015 r. do godz. 10.00. 

5. Opis sposobu przygotowania i dostarczenia oferty: 

Oferta powinna zostać przygotowana na załączonych formularzach (zał.1 i 2), które należy 

dostarczyć do siedziby Zamawiającego: Stowarzyszenie Klaster Jakości Życia „Kraina 

Podkarpacie” ul. Nizinna 20/1, 35-303 Rzeszów osobiście lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej (skan) na adres e-mail: masit.cod@kraina-podkarpacie.pl. Na kopercie lub 

w tytule e-maila powinien znajdować się opis: Oferta na zakup urządzenia 

wielofunkcyjnego. 

6. Kryteria oceny ofert:  

� Cena – 100% 

7. Ocena ofert, wybór najkorzystniejszej oferty: 

Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie zostanie dokonane na podstawie 

następującego wzoru dotyczącego ceny brutto brutto za realizację przedmiotu zamówienia: 

 
                    najniższa cena brutto w zbiorze ofert 
  C =  ______________________________       x 100  
                           cena brutto oferty badanej 
 

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników w danym kryterium do dwóch miejsc po 

przecinku. Zamawiający wybiera najkorzystniejsze oferty na podstawie kryteriów oceny 

ofert. 

8. Warunki płatności: 

Płatność zostanie dokonana przelewem na podstawie wystawionej FV lub umowy cywilno – 

prawnej po odbiorze przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. 

9. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie drogą mailową 

wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury zapytania ofertowego 

bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec 

Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie. 

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 
Załącznik 1: Formularz ofertowy 
Załącznik 2: Oświadczenie antykorupcyjne 


