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Warszawa 22/03/2018 

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 

 

I. Nazwa Zamawiającego: 
 
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - CZRB w Powsinie                     
  
ul. Prawdziwka 2,  
02-973 Warszawa 
tel. 22 754 26 10 

 
II. Przedmiot zamówienia: dostawa 

 
Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa fabrycznie nowego urządzenia 
wielofunkcyjnego laserowego kolorowego o minimalnych poniższych parametrach oraz zakup 
dodatkowego kpl. oryginalnych tonerów. 
Minimalne parametry urządzenia wielofunkcyjnego: 

 
1. Drukowanie: 

1) rozdzielczość druku mono: do 1200x600 dpi 
2) rozdzielczość druku kolorowego: do 1200x600 dpi 
3) szybkość drukowania mono: do 30 stron A4/min 
4) szybkość drukowania w kolorze: do 26 stron A4/min 
5) czas wydruku pierwszej strony mono: do 9 sekund (8.5s. w mono) 
6) czas nagrzewania: do 60 sekund (32 z trybu uśpienia) 
7) automatyczny druk dwustronny 
 

2. Skanowanie: 
1) skanowanie w kolorze 
2) skanowanie dwustronne 
3) skanowanie do e-maila 
4) optyczna rozdzielczość skanowania: do 600x600 dpi 
5) Skanowanie: do Protokoły CIFS, FTP, HTTP, pamięć USB, adres E-mail, komputer 

lokalny, skanowanie zdalne 
 

3. Kopiowanie: 
1) rozdzielczość kopiowania: 600x600 dpi 
2) kopiowanie w kolorze 
3) szybkość kopiowania monochromatycznego: do 30 kopii/min 
4) szybkość kopiowania w kolorze: do 26 kopii/min 
5) zakres skalowania: min 25 %, max 400 % 
6) maksymalna liczba kopii: 99 
7) automatyczne kopiowanie dwustronne 

 
4. Faksowanie: 

1) możliwość wysyłania/odbierania faksów 
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2) modem: 33,6 kbps 
3) prędkość faksowania: ok. 2 s/stronę A4 
4) pamięć faksu: do 8000 stron A4 
5) wysyłanie grupowe 
6) szybkie wybieranie: do 300 lokacji 
7) typ lini telefonicznej: analogowa 

 
5. Obsługa nośników: 

1) maksymalna gramatura nośników: do 220 g/m² 
2) ilość podajników w standardzie: 3 
3) automatyczny podajnik dokumentów (ADF) 
4) podajnik na pojedyncze arkusze 
5) pojemność podajnika głównego: do 250 arkuszy 
6) pojemność podajnika automatycznego (ADF): do 50 arkuszy 
7) maksymalna pojemność podajników: do 930 arkuszy 
8) pojemność odbiornika papieru: do 150 arkuszy 
9) możliwość drukowania kopert 
10) obsługiwane rodzaje nośników: papier zwykły, koperty 
11) obsługiwane formaty nośników: A4, A5, B5, A6, B6, B6 (half), koperty (C5, DL, Com-

9, Com-10, Monarch), 100 x 150 mm, karty (3” x 5”) (75 x 125 mm), zdjęcia (4” x 6”, 
5” x 7”) (100 x 150 mm, 125 x 175 mm), Letter, Executive, Statement, Folio, 
pocztówki, 16K 
 

6. Komunikacja: 
1) ethernet - druk w sieci LAN 
2) standardowe rozwiązania komunikacyjne:  

 USB (2.0 Hi-Speed) 

 Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 

 USB Host (2.0 Hi-Speed) 

 RJ-11 
3) drukowanie z chmury 
4) drukowanie z urządzeń mobilnych 

 
7. Urządzenie powinno zawierać startowe zestawy tonerów oraz kabel usb 
 
8. Dodatkowy kpl. oryginalnych tonerów o minimalnej wydajności:   

 Yellow, magenta, cyan: 1500 str. 

 Black: 3 500 str.  
 

III. Termin wykonania zamówienia: 
 
Urządzenie wielofunkcyjne wraz z dodatkowym kpl. tonerów należy dostarczyć w ciągu 7 dni 
od daty złożenia zamówienia. 

 
IV. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami: 

 
Wszelkie zapytania prosimy przesyłać na adres e-mail: zamowienia.florintegral@obpan.pl 
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Maciej Jabłoński - nr tel. 
22 648 38 56 wew. 156. 
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V. Opis sposobu przygotowania oferty: 

 
 
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, wypełniając odpowiednio formularz oferty 
stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu. Dopuszcza się złożenie oferty na 
własnym formularzu ofertowym pod warunkiem zamieszczenia w nim wszystkich informacji 
wymaganych przez Zamawiającego. 
 

VI. Kryterium wyboru oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 
 

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium 
oceny ofert: 

 

 Cena brutto - waga 100% 
 

2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert zgodnie z następującymi zasadami: 
 

a) Kryterium „cena brutto” zostanie ocenione na podstawie podanej przez 
Wykonawcę w ofercie ceny brutto całości przedmiotu zamówienia. 

b) Cena brutto powinna obejmować wszelkie koszty zawiązane z realizacją 
przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT) 

c) Oferta zawierająca najniższą cenę realizacji zamówienia otrzyma maksymalną 
ilość punktów przewidzianą w przedmiotowym kryterium, tj. 100 punktów, przy 
założeniu, że 1% = 1 pkt. 

d) Pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru: 
 

                        najniższa cena realizacji zamówienia  
C =       ------------------------------------------------------------------  x 100 pkt. 

                cena realizacji zamówienia oferty ocenianej 

VII. Termin i miejsce składania ofert: 
 
Oferty prosimy składać w sekretariacie Ogrodu Botanicznego lub drogą mailową na adres 
zamowienia.florintegral@obpan.pl do dnia 29 marca 2018 r. do godz. 1000  
 
 
W niniejszym postępowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.  
 
Oferta złożona w postępowaniu przestaje wiązać w przypadku wyboru innej oferty lub 
zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru wykonawcy. 
 

 
 

 


