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Zaproszenie do składania ofeń

w postępowaniu o wańości nie przekraczającej równowańości kwoty 14.000 euro
na sprzedaż kserokopiarki wraz z materiałami eksploatacyjnymi oraz usługę

serwisu w ramach Projektu pn.: ,,Modernizacja i rozbudowa
oczyszczal n i ścieków w Piotrkowie Trybu na ls ki m'' Pols.0l .01 .00.00.003/07

Nazwa (firma), adres ZamawiĄącego oraz nał^la i adres jednostki wnioskującej.
Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb' 97-300 Piotrków Tryb.' ul. Szkolna 28;

Nazwa komórki organizacyj nej :
Jednostka Realizująca Projekt

opis przedm iotu zamówienia:

Przedmiotem umowy jest:

sprzedaż i dostarczenie kserokopiarki do miejsca wskazanego przez ZamawiĄącego wraz ze
sprzedazą i dostarczeniem materiałow eksp|oatacyjnych (tonery) oraz usługa konsenruacji
i naprawy (serwisu) kserokopiarki w ramach projektu pn.: ,,Modernizacja i rozbudowa
oczyszcza|ni ściekow w Piotrkowie Trybuna|skim'' PoIs.01.0,t.00-00-003107 '

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minima|nych parametrów i wymagań
tech niczny ch oraz funkcjonalnych :

URZĄD MIASTA
Jedióstka Reallzująca Projekt
97.300 tPlttl [óVł'.l 

|yju nalski

(pieczęć jednostki Zamawiającego,
d|a której reaIizowane jest zamówienie)
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Urząd Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
Jednostka Rea|izująca Projekt
ul.Szkolna 28
97.300 Piotrków Trybuna|ski

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko

,'Modemizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim, Pols.01.01.00-00-003/07

tel.: +48 44 7327655
tel./fax: +48 44 732 76 96
e-mail ; jrp@piotrkow. pl
www.piotrkow.pl
www. ocrysf czalniapiotrkow.pl

UNIA EUROPEJSXA
FUNDU5z sPÓJNoŚcI

Piotrków Tryb., dnia 1 7'05.201 1r.
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dostepne funkcie drukowanie, kopiowanie, skanowanie
tvp konsola
maksymalny rozmiar
oryqinału

A3

rozmiary kopii kasety od '1 do 4: 43 do ASR rozmiar dowolny (kaseta 1: od 148x'182
mm do 297x457 mm, kasetv 2 - 4: od 140x182 mm do 305x457 mm).

rozdzielczość
odczyt: 600dpi x 600dpi, kopiowanie 600dpi x 600dpi
drukowanie: 600dpix 600dpi, 1 200dpix1 200dpi (połowa prędkości),
9 600dpi (ulepszenie) x 600doi

skala szarości 256 stooni

szybkość
d ru kowania/kopiowan ia

A4:20 kopi/min
A3: 15 kopi/min
A4R: 20 kopi/min



ASR: 20 kooi/min

powiększen ie/pomn iejszen ie zmiana wie|kości obrazu: 25 - 400% (stopień zmiany wie|kości
obrazu o 1o/ol

czas wykonania pienrszej
kooii

czarno-biała: 5,9 sekundy, ko|orowa 8,9 sekundy

czas naqlzewanra nie wiecei niŻ 40 sekund
ilośó kooii/ wvdruków od 1 do 999 arkuszv
dupleks standardowv, automatvcznv
qramatura papieru do220sr.

pojemność papieru
standardowo: 250 arkuszy + 550 arkuszy Kasety (800 arkuszy)
podajnik ręczny: 100 arkuszy
opcjonalnie: 550 arkuszy x 2 kasety (1 100 arkuszy)
maksvma|na poiemnośÓ papieru: 2 000 arkuszv

pam!ęc RAM:1 GB + 1 GB (suma:2 GB)
naped dvsku twardeqo Flash 4 GB
wyświetlacz 5,7 cala TFT VGA, kolorowy ekran dotvkowv

inteńejs Ethernet ( 1 000BaseT/1 00Base-TX1 0Base-T), bezpzewodowa sieĆ
LAN IEEE8O2.1'IBIG, USB 2.0

wymrary
(szerokośó x głębokośó x
wvsokośćl

około 570 mm x 680 mm x 930 mm

skanowanie do e-mail i FTP

szybkośó skanera sieciowego
skanowan ie (jed nostron ne) :
A4 min. 30 obrazÓMmin 600dpi (kolor/cz.- b.),
A3 min. 13 obrazowlmin 600dpi (kolor/cz.- b.)

obsługiwane systemy
ooeracvine

Windows XP i nowsze

toner minimum 30.000 kopiiA4

Kserokopiarka musi byćfabrycznie nowa, wo|na od wad fizycznych, Wyposazona W:
- funkcję druku sieciowego
- funkcję skanera sieciowego
- sieciową kartę wydruków,
- podajnik oryginałóW z moż|iwością odwracania

M ateri ały e kspl oatacyj n e :
- pełnowańościowy toner ( komp|et) - 10 sztuk

Senłis kserokopiarki będzie wykonywany zarówno w okresie gwarancji jakości i rękojmi za
Wady fizyczne, jak również po ich zakończeniu, od momentu jej dostarczenia Zamawiającemu
do dnia 30.06.2015r. i będzie obejmował w szczegó|ności:
- przeg|ądy i ocenę stanu technicznego zgodnie z za|eceniami producenta,
- konsenłację i czyszczenie urządzeń,
- pzeg|ąd i czyszczenie optyki, zespołu e|ektrod, zespołu utnra|ania kopii, czyszczenie zespołu
transportu papieru, zespołu wywołującego, czyszczenie i odkuzanie wnętza maszyny i inne
czynności, wykonywane zgodnie z instrukcją serwisową producenta okreś|oną d|a danego
modelu kserokopiarki,
- diagnostykę awarii,
- naprawy mające na ce|u zabezpieczenie bezawaryjnej pracy kserokopiarki,
- wymianę uszkodzonych |ub zuŻytych częściw ramach napraw.

W ramach wynagrodzenia Wykonawca dokona
Zamawiająceg o p ra cown i ków.

Urząd Miasta tel.j +48 44 732 76 95
Piobkowa Trybunalskiego tel./fax: +48 44 732 76 96
Jednostka Rea|izująca Projekt e.mai|: jrp@piotrkow.p|
ul.Szkolna 28 www.piotrkow.pl

przeszkolenia wskazanych przez

PIOTRKOW
TRYBUNALSKI

97.300 Piotrków Trybunalski www. oczyŚf cza|ni ap lotrkow.pl



3. Termin wykonania zamówienia.

W nieprzekraczalnym terminie 2 Ęgodni od dnia podpisania umowy' nie póŹniej jednak
niż do 20 czerwca 2011r.

Forma wykonania zamówienia:
Sprzedaz, dostarczenie, montaż i senruis kserokopiarki i materiałów eksploatacyjnych.

Sposób przygotowania ofeńy oraz miejsce itermin składania ofeń.

oferte na|eżv złożvć w formie pisemnei:

a) osobiście w siedzibie Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, u|. Szko|na 28, BoMlub
b) pzesłać na adres: Uząd Miasta w Piotrkowie Trybuna|skim, u|. Szko|na 28, pokoj nr 14lub
c) fax'em na numer. 044732 76 96

lub
d) w weĘi e|ektronicznej na e-mai|: irp@piotrkow.pl

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 26 maja 2011 r. do godziny {5.30
(oferty złoŻone po tym terminie nie będą podlegały ocenie).

a) szczegółowy opis techniczny i .funkcjonalny, potwierdzający zgodnośó oferowanegouządzenia z Wym aga n iami Zamawiającego
b) wypełniony i podpisany Formularz ofert1r,
c) wypełnione i podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danychosobowych do celów realizacji Projektu;
d) podpisany Wzór umowy,
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Urząd Miasta
Piotrkowa Trybunalskisgo
J€dnoŚtka ReaIirująca Proj6kt
ul.Szkolna 28
97-300 Piotrków Trybuna|ski

tel.: +48 44 732 76 95
tel.fax: +48 4r'.7327696
s.mall: jrp@plotrkow.pl
www.piotrkow.pl
www.oczyszczalniapiotrkow.pl
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