
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 76918-2011 z dnia 2011-04-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sobótka

3.1 Przedmiotem zamówienia jest sprzedaŜ i dostawa wraz z rozładunkiem nowych materiałów eksploatacyjnych

(nie regenerowanych) do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych. 3.2 Szczegółowy opis potrzeb

Zamawiającego,...

Termin składania ofert: 2011-04-27

Sobótka: Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do

drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Miasta

i Gminy w Sobótce

Numer ogłoszenia: 109708 - 2011; data zamieszczenia: 11.05.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

BZP: 76918 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sobótka, Rynek 1, 55-050 Sobótka, woj. dolnośląskie, tel. 071 3162043 do 045,

faks 071 3162123.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowych materiałów

eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest sprzedaŜ i dostawa wraz z

rozładunkiem nowych materiałów eksploatacyjnych (nie regenerowanych) do drukarek komputerowych i urządzeń

wielofunkcyjnych. 3.2 Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający typ sprzętu, jakim dysponuje

zamawiający i rodzaj materiału eksploatacyjnego zalecanego przez producenta sprzętu oraz orientacyjne ilości

dostaw w okresie objętym zamówieniem, został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający informuje, Ŝe

dopuszcza składanie ofert na materiały eksploatacyjne jakościowo równowaŜne, spełniające równowaŜne

parametry. Pod pojęciem (fabrycznie nowe) zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów lub

pełnowartościowych komponentów z odzysku, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta

z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do uŜytku, posiadające wszelkie zabezpieczenia

szczelności zbiorników z tonerem. Przez produkt równowaŜny zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze

sprzętem, do którego jest zamawiany, o parametrach takich samych bądź lepszych (pojemność tuszu/tonerów,
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wydajność i jakość wydruku) w stosunku do oryginału produkowanego przez producenta urządzenia. 3.3

Wymagania stawiane wykonawcy: 1) Wykonawca gwarantuje, Ŝe dostarczone tonery i wkłady drukujące będą

wysokiej jakości oraz zapewniają kompatybilność pracy z urządzeniami zamawiającego, zapewniają naleŜyte

bezpieczeństwo oraz posiadają właściwe opakowanie i oznakowanie. 2) Wykonawca gwarantuje, Ŝe

zamontowanie i uŜywanie dostarczonych przez niego wkładów drukujących nie spowoduje utraty praw

gwarancyjnych producenta urządzenia, do którego są przeznaczone. 3) JeŜeli w trakcie umowy zamawiający

stwierdzi, iŜ wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega od wymagań

producenta drukarek, wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany produktu na nowy, wolny od wad w

terminie 48 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia przez zamawiającego o wadliwym produkcie (mailem

lub faksem). Wymiana nastąpi w siedzibie zamawiającego na koszt i ryzyko wykonawcy w razie stwierdzenia wad

produktu. 4) Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy drukarki, gdy jej uszkodzenie powstało w

wyniku stosowania tonerów lub tuszu dostarczonego przez wykonawcę. Za podstawę Ŝądania przez

zamawiającego naprawy drukarki (włączając w to wyminę bębna lub głowicy) uwaŜa się pisemną opinię

autoryzowanego serwisu producenta drukarki. Naprawa drukarki wykonana zostanie w autoryzowanym serwisie

producenta drukarki w ciągu 3 dni od momentu zgłoszenia (faksem) wykonawcy przez zamawiającego

konieczności wykonania napraw. Koszty związane z naprawą ponosi wykonawca. 5) Dostarczone materiały

eksploatacyjne muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo producenta, nazwę (typ, symbol) materiału

numer katalogowy, opis zawartości, termin przydatności do uŜycia. 6) Wymaga się, aby oferowane materiały

eksploatacyjne posiadały gwarancję na minimum 12 miesięcy od dnia dostawy. 7) Ilości wskazane w załączniku nr

1 do SIWZ są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wykonawcy z którymi zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w

wielkościach podanych w tabeli (zał. nr 1). Jednocześnie zamawiający gwarantuje, iŜ minimalna kwota, która

zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie 70 % ceny podanej w formularzu ofertowym. 8)

Materiały eksploatacyjne będą dostarczane partiami, stosownie do potrzeb od dnia podpisania umowy przez

okres 12 miesięcy. 9) Wielkość dostarczana kaŜdej partii materiałów będzie wynikać z jednostronnej dyspozycji

osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy. 10) Wykonawca dostarczy zamawiającemu materiały

eksploatacyjne, swoim transportem, w ciągu 3 dni roboczych do siedziby zamawiającego w godz. 7.30- 15.00

poniedziałek- piątek.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.00.00.00-9, 30.12.51.20-8, 30.12.51.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.05.2011.
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IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 17.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MTL System Tomasz Lachowicz, ul. Dmowskiego 15, 50-203 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 80857,06 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIśSZĄ I NAJWYśSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 16873,16

Oferta z najniŜszą ceną: 16873,16 / Oferta z najwyŜszą ceną: 33207,32

Waluta: PLN.
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