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WSZYSCY OFERENCI

Wójt  Gminy  Poczesna  na  podstawie  regulaminu  udzielania  zamówień  do
kwoty 30 000 euro w Urzędzie Gminy Poczesna (zgodnie z zarządzeniem nr
URO.0050.323.2014 Wójta Gminy Poczesna z dnia 29 grudnia 2014r.) prosi o
złożenie oferty cenowej na  zakup tonerów:

Materiały barwiące (proszek) muzą być oryginalne bądź firmy Katun, które są w
99%  zgodny  z  oryginałem  i  które  producent  dopuszcza  do  użytku  w  tych
drukarkach.  Wydajności  tonera  musi  być  identyczna  bądź  większa,  środek
barwiący nie może wpływać ujemnie na żywotność drukarki. 
Tonery (proszek barwiący) musi mieć co najmniej 99% zaczernienia.

Symbol drukarki Ilość

HP 2055 90

HP1320 40

HP 1102 30

HP MFP225 35

HP 506 30

SAMSUNG 4228N 30

SANSUNG ML2165 25

OKI B412 15

HP 1215 black 4

Hp 1215 magenta 4

HP 1215 yellow 4

HP 1215 cyan 4
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Gwarancja  tonerów (jakości) musi  być na  okres min. 48 miesięcy, od daty
zakupu  lub  do  wyczerpania  się  środka  barwiącego  (w zależności  co  nastąpi
szybciej). 

W przypadku: 
• wadliwego  tonera  /  reklamacji,  firma  jest  zobowiązana  do  bezpłatnej

wymiany  tonera   max.  24  godzin   licząc  od  chwili  zgłoszenia  tonera
wadliwego,

• uszkodzenia  drukarki  tonerem  (proszkiem  barwiącym),  firma  jest
zobowiązana  do  naprawy  drukarki  oraz  zapewnienia  wydruków  na
zainstalowaniu  pod  danym  systemem  drukarce  zastępczej  na  czas
naprawy 

• innych  tonerów  niż  oryginalne,  chip  w  tonerze  musi  informować  o
zastosowaniu tonera zamiennego,

Firma  jest  zobowiązana  do  odebrania/utylizacji   zużytych  tonerów.
Odbiór/utylizacja jest wliczona w cenę tonera.

Przy  dokonywaniu  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  stosować
będzie kryterium:

C1) Kryterium oceny ofert: cena 60 %
C2) Gwarancja jakości : 35% :
C3) Czas reakcji na reklamacje - wymiany tonera 5%

Zasady oceny ofert:
C1) Kryterium oceny ofert: cena 60 %

najniższa cena oferowana brutto
C = ------------------------------------------------- x 60 pkt.
cena oferty badanej brutto

Ocena w zakresie tego kryterium.
 Maksymalna  liczba  punktów,  która  może  zostać  przyznana  Wykonawcy  w
ocenie ww. kryterium wynosi 60 pkt.

C2) Gwarancja jakości: 35% :
- 48 miesiące – 0 punktów;
- od 49 miesięcy do 55 miesięcy – 5 punktów 
- od 60 miesięcy do powyżej – 35 punktów.



C3) Czas reakcji na reklamację - wymiany tonera: 5%
- do 6 godzin – 5 punktów
- od 7 godzin – do 12 godzin - 3 puntów;
- od 13 godzin do 24 godzin - 0 punktów.

  Za  najkorzystniejszą  ofertę  uważa  się  ofertę,  która  uzyskała  w  sumie
(C1+C2+C3) największą ilość punktów. 

Oferty należy składać do dnia 05.04.2018 na pocztę elektroniczną na adres.:  

• poczesna@poczesna.pl

bądź Urzędu Gminy Poczesna ul. Wolności 2
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