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Zapytanie ofertowe na zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz obsługę 

techniczną na okres 3 lat 

 

Warunki: 

1) Okres gwarancji urządzenia wraz z serwisem winien wynosić 36 miesięcy 

2) Podczas gwarancji wszelkie koszty wynikające z przeglądów i serwisu 

urządzeń pokrywa oferent 

3) Podczas gwarancji wszelkie części zamienne dostarcza oraz instaluje oferent na 

koszt własny 

4) Oferent dostarczy toner do urządzenia na okres gwarancji 

5) Muzeum zapłaci ustaloną kwotę za urządzenie po dostarczenie urządzenia, 

instalacji, szkoleniu pracowników, oraz podpisaniu protokołu odbioru. 

6) Muzeum pokryje koszt wydruku strony w kolorze i strony czarno-białej w 

wysokości podanej w ofercie, na podstawie spisu z licznika z urządzenia na 

koniec każdego miesiąca przez czas trwania umowy.  

7) Oferent dostarczy i zainstaluje urządzenie na własny koszt 

8) Oferent przeszkoli użytkowników z obsługi urządzenia 

9)  Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe winien wynieść do 24 godzin. 

10)  Czas gwarantowanej naprawy winien nie przekroczyć 3 dni roboczych. W 

przypadku przedłużającego się czasu naprawy oferent dostarczy urządzenie 

zastępcze 

11)  Termin realizacji zamówienia do 14 dni roboczych 

12)  Faktura może być wystawiona po podpisaniu protokołu odbioru 

13)  Termin płatności 21 dni od otrzymania faktury 



14)  Oferent zapewni utylizację zużytych urządzeń kserograficznych w momencie 

dostarczenia oferowanego urządzenia 

 

 

 

  Kwoty w ofercie 

1) W ofercie należy wskazać koszt zakupu urządzenia 

2) Koszt wydruku pojedynczej strony kolorowej wielkości A4. Średniomiesięczne 

wydruki kolorowe są szacowane na 500 sztuk.   

3) Koszt wydruku pojedynczej strony czarnobiałej A4. Średniomiesięczne 

wydruki kolorowe są szacowane na 200 sztuk. 

 

Minimalne wymogi urządzenia: 

1) Wielkość wydruków od A6 do A3 

2) Wydruki w kolorze i czarnobiałe 

3) Skaner kolorowy 

4) Skaner automatyczny, potrafiący skanować z obu stron dokumentu 

5) Możliwość wykonywania kopii obustronnych dokumentów 

6) Możliwość druku poprzez sieć LAN 

7) Wysyłanie skanów bezpośrednio na pocztę e-mail w co najmniej formacie PDF 

i JPG 

8) Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP,7,8,10, 2008R2, 2012R2 

9) Menu w języku polskim 

10)  Czas wykonania pierwszej kopii do 8 sekund 

11) Prędkość urządzenia co najmniej 30 stron/minuta 

12)  Czas nagrzewania urządzenia do 25 sekund 

13)  Zainstalowany podajnik co najmniej 550 arkuszy kartek A4 

14) Zainstalowany drugi podajnik co najmniej 550 arkuszy kartek A3 

15)  Możliwość sprawdzenia stanu urządzenia i tonerów poprzez sieć LAN za 

pomocą strony WWW 



16) Urządzenie musi spełniać normy polskie i europejskie dotyczące urządzeń 

elektrycznych 

17)  Rozdzielczość wydruku co najmniej 1200DPI 

18)  Rozdzielczość skanowania co najmniej 600DPI 

19)  Obsługiwany papier w gramaturze do 55 do 300g/m2 

20) Możliwość skalowania dokumentów podczas kopiowania do 25% do 400% 

21) Podłączenie do sieci gniazdem Rj46 o szybkości 1Gbit 

22) Automatyczne wykrywanie wielkości papieru 

23)  Funkcja wykonania rozpoznawania tekstu podczas skanowania (OCR) 

24)  Funkcja przechowywania dokumentów w pamięci urządzenia 

25)  Zainstalowane kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie urządzenia. 

26) Urządzenie będzie wolnostojące, jeżeli będzie wymagana szafka, to będzie 

zawarta w ofercie i dostarczona razem z urządzeniem  


