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ZS3.230.22.2016 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działają
Prawo zamówień publicznych 
do  składania ofert na dzierżawę

Przedmiotem zamówienia jest 
parametrach: 
 

1. Kserokopiarka formatu A4 i A3
2. Prędkość kopiowania A4 
3. Prędkość kopiowania A3 
4. Gramatura obsługiwanego papieru (g/m2) 
5. Automatyczny podajnik dokumentów od A6 do A3
6. Podajnik dokumentów dwustronny
7. Automatyczny dupleks od A5 do A3
8. Tryby wykańczania: offset, grupowanie
9. Możliwość nadawania kont uż

czterocyfrowego kodu  oraz przyporzą ż ż

dopuszczalnej ilości kopii.
10. Kserokopiarka z obsługą ż ś ą

dokumentów z komputera. Wydruk po podaniu spersonalizowanego kodu.

Przewidywana liczba kopii na rok 2017

Do obowiązków Wydzierżawiają ę ż

oraz poniesienie wszelkich kosztów serwisowania, dostawy oraz przeszkolenia personelu 
szkoły. Szkoła wymaga reakcji na zgłoszenie o awarii urzą ź ą

roboczego. Rozliczenie z Wydzierż ą ę ę

wykonanych kopii w każdym miesią

Oferty należy składać w sekretariacie szkoły na formularzu 
do niniejszego zaproszenia do składania ofert
w zamkniętej kopercie z nazwą ż ę

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiają ć

najniższej ceny. 
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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  

Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
ń publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) 

żawę kserokopiarki na rok 2017.  

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa kserokopiarki o następujących minimalnych 

Kserokopiarka formatu A4 i A3 
A4 – 55 kopii/min 

ę ść kopiowania A3 – 28 kopii/min 
Gramatura obsługiwanego papieru (g/m2) – od 64 do 300 
Automatyczny podajnik dokumentów od A6 do A3 
Podajnik dokumentów dwustronny 
Automatyczny dupleks od A5 do A3 

ńczania: offset, grupowanie, sortowanie 
ż ść nadawania kont użytkowników z zabezpieczeniem za pomocą

czterocyfrowego kodu  oraz przyporządkowaniem do każdego uż
ści kopii. 

Kserokopiarka z obsługą sieci bezprzewodowej i możliwoś ą

z komputera. Wydruk po podaniu spersonalizowanego kodu.

idywana liczba kopii na rok 2017r. – 300 000 szt. 

ą żawiającego będzie należało uzupełnienie tonera
oraz poniesienie wszelkich kosztów serwisowania, dostawy oraz przeszkolenia personelu 
szkoły. Szkoła wymaga reakcji na zgłoszenie o awarii urządzenia najpóźniej w cią
roboczego. Rozliczenie z Wydzierżawiającym będzie odbywało się n

żdym miesiącu.  

w sekretariacie szkoły na formularzu stanowiącym załą
zaproszenia do składania ofert do dnia 30 grudnia 2016

zwą firmy oraz dopiskiem „oferta na dzierżawę kserokopiarki”.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować

Agnieszka Wierzchowska
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Płock, 2016-12-22 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)  zaprasza 

ż ępujących minimalnych 

ków z zabezpieczeniem za pomocą 
ą żdego użytkownika 

ą żliwością drukowania 
z komputera. Wydruk po podaniu spersonalizowanego kodu. 

ą ż ą ę żało uzupełnienie tonera w kserokopiarce 
oraz poniesienie wszelkich kosztów serwisowania, dostawy oraz przeszkolenia personelu 

ą źniej w ciągu 1 dnia 
ż ą ę ę na podstawie ilości 

ącym załącznik nr 1 
2016 r. do godz. 10:00 

ą ż ę kserokopiarki”.  

ący stosować będzie kryterium 

Z poważaniem 

Agnieszka Wierzchowska 
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Załącznik nr 1 
 

Formularz oferty 
„na dzierżawę kserokopiarki na rok 2017” 

 
I. Dane dotycz ące wykonawcy: 
 
Nazwa……………………………………………………………………………................................. 
 
Siedziba…………………………………………………………………………………………………. 
 
Nr telefonu/faksu………………………………………………………………….............................. 
 
Nr NIP……………………………………………………………………………................................. 
 
Nr REGON………………………………………………………………………................................. 
 
www…………………………………………………………………………….................................... 
e-mail…………………………………………………………………………….................................. 
 

II Dane dotycz ące Zamawiaj ącego: 
 
Zespół Szkół Nr 3 w Płocku 
ul. Łukasiewicza 11 
09-402 Płock 
NIP 774-30-80-543 
Tel./fax. 024-364-06-40 
 
III Cena ofertowa za dzier żawę kserokopiarki (za 1 szt. kopii) : 

 
1) cena netto……………………………………….…………………………...zł 
 
2) podatek VAT…………………………..………….…………..…………….. zł 
 
3) cena brutto……………………………….……………………………….…. zł 
 
4) słownie cena brutto……………….....…………………………………………………………zł 

 
IV. Oświadczam, że: 

1.Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami 
ustawowymi; 
2.Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym                              
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie 
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych 
do wykonania zamówienia; 
3.Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
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4.Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

 
V. Oświadczam, że nie otwarto wobec mojej firmy likwidacji, ani nie  ogłoszono 
upadło ści. 
VI Akceptuj ę 14 dniowy termin płatno ści faktury. 
 
 
 
 
 

                                                                              ……..……………………………… 
                                                                                 (podpis i pieczęć wykonawcy) 

 
 

 


