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Oferenci 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tonerów, taśm barwiących, bębnów do drukarek, faksów, 

urządzeń wielofunkcyjnych (kod CPV 30125110-5, 30125120-8) do urządzeń: 

 Hewlett_Packard 

o LasetJet p2055 ilość 20 szt. tonerów 

o LaserJet 1320 ilość 15 szt. tonerów 

o LaserJet 2100 ilość 5 szt. tonerów 

o LaserJetColor CP2025 ilość 4 szt. tonerów (każdy kolor)   

o LaserJet P1566 ilość 4 szt. 

 Xerox: 

o Phaser 3010 ilość 5 szt. tonerów 

o Workcentre 5222 ilość 5 szt. tonerów 

 Samsung: 

o CLP320 ilość 3 szt. tonerów (każdy kolor) 

 OKI 

o Microline 63000 FB-S.C. ilość 5 szt. taśm barwiących 

o Microline 321 ilość 10 szt. taśm barwiących 

 Panasonic: 

o KX-MB773 ilość 3 szt. tonerów, bębnów 

 Konica Minolta: 

o Bizhub C203 ilość 5 szt. tonerów (każdy kolor) 

o Bizhub C220 ilość 5 szt. tonerów (każdy kolor) 

o Dialta Di 3510F ilość 5 szt. tonerów 

 

 

W przypadku tonerów i bębnów do urządzeń wielofunkcyjnych Konica Minolta Bizhub 

C203,C220 produkty muszą być oryginalne. 
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1. Wykonawca zobowiązany jest do podania w formularzu nazwy handlowej - producenta oraz 

oznaczenia (nazwa, numer itp.) oferowanego towaru. 

 

2. Oferowane materiały muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz 

być fabrycznie nowe i wolne od wad. 

3. Materiały eksploatacyjne muszą być oryginalne lub równoważne, bez śladów używania  

i uszkodzenia, pełnowartościowe, kompatybilne ze sprzętem, w którym mają być użytkowane. 

4. Wymagania dotyczące materiałów eksploatacyjnych równoważnych (produkt innych firm powinien 

w 99% zachować oryginalne parametry technologiczne): 

a) Producent musi stosować produkty znajdujące się na oficjalnej  liście producentów spełniających 

wymagania certyfikatu STMC http://www.i-itc.org/stmcompanies.htm.  

b) Producent musi zapewnić 99% kompatybilności z oryginalnym produktem 

c) Produkty nie mogą naruszać praw patentowych. Wykonawca musi przedstawić oświadczenie 

producenta materiałów eksploatacyjnych stwierdzający fakt nienaruszania praw patentowych.  

 

d) Dopuszcza się materiały eksploatacyjne kompatybilne wykorzystujące zużyte puste kasety 

pochodzące tylko z jednokrotnie napełnionych kaset, produkt nie może być wielokrotnie 

napełniany.  

e) Wszystkie elementy odpowiedzialne za jakość i wydajność muszą być wymienione na nowe.  

f) Tonery muszą posiadać dożywotnią gwarancję nieograniczoną czasem czyli do momentu 

wyczerpania się wkładu drukującego.  

g) Produkt musi posiadać pełną funkcjonalność jak produkt oryginalny np. dodatkowy pojemnik na 

zużyty toner, spełniać wszystkie funkcje jakie przewidział producent sprzętu drukującego np.: 

wskazywać poziom wkładu drukującego, posiadać chip.  

 

 

 

5. Wykonawca składając ofertę na produkty równoważne powinien dołączyć do oferty następujące 

dokumenty: 

 Pełen raport z testów wydajnościowych wg norm wydajnościowych na tonery                 

do drukarek monochromatycznych i kolorowych potwierdzone certyfikatem  

 360 Quality Certifield 

 Producent  musi stosować produkty najlepszej jakości zgodnie z certyfikatem SMTP        

na wszystkie podzespoły.   

 

6. Dostawca jest zobowiązany do dostarczenie produktów w ciągu 24 godzin od zamówienia                

do miejsca zamawiającego. 

a) W przypadku trzech reklamacji danego typu materiału  

eksploatacyjnego do danego urządzenia Wykonawca zobowiązany jest na żądanie  

Zamawiającego do dostawy oryginalnych materiałów eksploatacyjnych  

producenta danego urządzenia. W powyższej sytuacji wykonawca zobowiązuje  

się dostarczyć materiały oryginalne w cenach jednostkowych przedstawionych  

w ofercie dla odpowiedniego materiału równoważnego. Taka zmiana asortymentu  

dostawy nie będzie stanowić zmiany oferty ani zmiany zawartej umowy. 

b) Płatność będzie dokonywana w formie przelewu. 
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7. Dopuszcza się możliwość dzielenia zamówienia i dokonanie zakupu u różnych dostawców. 

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: a.szołtys@poczesna.pl lub na adres Urzędu Gminy Poczesna 

do dnia 04.02.2013 r. Kontakt telefoniczny pod numerem (034) 3274 – 116  

 

 

 

Nazwa drukarki Symbol Produkt 
Rodzaj 

produktu 

Cena 

jednostkowa 

netto (zł.) 

Cena 

jednostkowa 

brutto (zł.) 

Ilość  
Wartość 

(zł.) 

Hewlett_Packard 

LaserJet p2055 toner czarny     20   

LaserJet 1320 toner czarny     15   

LaserJet 2100 toner czarny     5   

LaserJetColor 

CP2025 
toner kolor     4 

  

LaserJet P1566 toner czarny     4   

Xerox 

Phaser 3010 toner czarny     5   

Workcentre 

5222 
toner czarny     5 

  

Samsung CLP320 toner czarny     3   

OKI 

Microline 6300 

FB-S.C. 

taśma 

barwiąca 
czarna     5 

  

Microline 321 
taśma 

barwiąca 
czarny     10 

  

Panasonic KX-MB773 toner/bęben czarny     3   

Konica Minolta 

Bizhub C203 toner kolor     5   

Bizhub C220 toner kolor     5   

Dialta Di 3510F toner czarny     5   

Razem               
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