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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonego w trybie rozeznania rynku pn.  

„Wynajem i obsługa serwisowa drukarek - urządzeń wielofunkcyjnych  

dla PAN Ogrodu Botanicznego-CZRB w Powsinie”  

 

 

Warszawa, dnia 12 grudnia 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Zatwierdzam: 

        

                                                      Dyrektor  
                                               (-)Paweł Kojs 



Strona 2 z 14 

                                                              

Rozdział I. 

Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

 

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - 

Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie 

ul. Prawdziwka 2,  

02-973 Warszawa, Polska 

NIP: 525-15-75-083 

e-mail: ob.sekr@obpan.pl 

Telefon (22) 754 26 10 

Pon. - Pt. godz. 7:30 -  15:30 

Strona internetowa: www.ogrod-powsin.pl 

 

Rozdział II. 

Tryb udzielenia zamówienia. 

 

1. Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

zapytania ofertowego. Wartość szacunkowa udzielanego zamówienia nie przekracza progów 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)  

 

Rozdział III. 

Opis przedmiotu zamówienia. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem i obsługa serwisowa fabrycznie nowych drukarek - 

urządzeń wielofunkcyjnych dla PAN Ogrodu Botanicznego-CZRB w Powsinie.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu. 

3. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykazanie równoważności oferowanego 

przedmiotu zamówienia spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli użyto do opisania przedmiotu 

zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt 

lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie 

produktów równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od 

przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który złoży ofertę na produkty 

równoważne musi do oferty załączyć dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać 

będzie zachowanie warunków równoważności. W przypadku złożenia oferty równoważnej 

(dotyczy również sprzętu wyższej klasy), składający ofertę ma obowiązek wykazania zgodności 

produktów poprzez porównanie parametrów oferowanych produktów z parametrami przedmiotu 

zamówienia. 

4. Zamawiający wymaga nieodpłatnej naprawy ewentualnych usterek i wad w okresie trwania 

wynajmu. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować realizację 

całości zamówienia. 

7. Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego. 

8. Wykonawca nie może powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

 

Rozdział IV. 

Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

 

Wszelkie zapytania prosimy przesyłać na adres e-mail: ob.sekr@obpan.pl 

Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Piotr Zakrzewski - tel. 22 648 

38 56 wew. 265  

 

 

 



Strona 3 z 14 

                                                              

Rozdział V. 

Termin wykonania zamówienia 

 

1. Umowa obowiązuje na czas oznaczony tj. od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2022. 

Wynagrodzenie płatne będzie w okresach miesięcznych 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia umowy, bez 

konsekwencji finansowych, po minimum roku. 

 

Rozdział VI. 

Warunki udziału w postępowaniu 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, dotyczące doświadczenia, zdolności technicznej lub zawodowej.: 

1) Zamawiający uzna, iż warunek został spełniony, w przypadku wykazania się przez 

Wykonawcę, że:  

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie zrealizował, a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również należycie realizuje, min. 2 

usługi o wartości co najmniej 60 000 zł brutto każda o charakterze rodzajowo 

podobnym do przedmiotu zamówienia tj. wynajem i obsługa serwisowa drukarek - 

urządzeń wielofunkcyjnych. 

 

 

 

Rozdział VII. 

Termin związania ofertą. 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 

samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co 

najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o 

wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

Rozdział VIII. 

Opis sposobu przygotowania oferty. 

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, wypełniając odpowiednio formularz ofertowy 

stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu. Dopuszcza się złożenie oferty na 

własnym formularzu ofertowym pod warunkiem zamieszczenia w nim wszystkich informacji 

wymaganych przez Zamawiającego. 

2. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca do oferty winien 

dołączyć wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 

dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy 

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane. Wzór stanowi załącznik nr 3 do 

ogłoszenia o zamówieniu. 

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

4. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu o 

zamówieniu, w języku polskim i w formie pisemnej. 
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Rozdział IX. 

Miejsce oraz termin składania ofert. 

1. Miejsce składania ofert - ofertę należy złożyć w sekretariacie w budynku „Gronówek” w Polskiej 

Akademii Nauk Ogrodzie Botanicznym - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w 

Powsinie, ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa” w godz. 8.00 - 15.00 

lub 

drogą mailową na adres: ob.sekr@obpan.pl 

2. Termin składania ofert - 20/12/2019 r. do godz. 10:00, 

3. Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone. 

 

 

Rozdział X. 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

1. W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie 

się kierował następującymi kryteriami i ich wagami: 
 

 

Nr 
 

Kryterium 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość 

punktów jakie może 

otrzymać oferta 

za kryterium 

1 Cena (C) 80 80 punktów 

2 
Deklarowany czas reakcji na zgłoszenie 

serwisowe (D) 
20 20 punktów 

 

2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami: 

 

1) W ramach kryterium „Cena” (C) - oferta zostanie oceniona na podstawie podanej przez 

Wykonawcę w ofercie łącznej ceny brutto podanej w Formularzu oferty obejmującą 

wszystkie koszty realizacji zamówienia. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie 

dokonana zgodnie ze wzorem: 

 

 

Cmin 

C = ----------------- x 80 pkt, 

Cbad 

gdzie: 

 

Cmin – oznacza najniższą zaproponowaną cenę z podatkiem VAT, 

Cbad – oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie, 

C – liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena. 

 

2) W ramach kryterium „Deklarowany czas reakcji”, oznaczone jako „D” zostanie ocenione na 

podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym w pkt. 1 czasu reakcji 

na zgłoszoną przez Zamawiającego usterkę wynajmowanego urządzenia. Przez czas reakcji 

rozumiemy okres, od momentu zgłoszenia serwisowego przez Zamawiającego, do momentu 

podjęcia pierwszych czynności diagnostycznych przez Wykonawcę. Wykonawca otrzyma 

następującą liczbę punktów za: 

 

- zadeklarowany czas reakcji: do 4 godzin - 20 pkt, 

- zadeklarowany czas reakcji: do 8 godzin -10 pkt, 

- zadeklarowany czas reakcji: do 12 godzin - 5 pkt. 
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Zamawiający wymaga aby maksymalny czas reakcji za zgłoszenie nie przekraczał 24 godzin 

roboczych. W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni w formularzu ofertowym pkt 1, 

Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje maksymalny wymagany przez Zamawiającego 

24-godzinny czas reakcji na zgłoszoną przez Zamawiającego usterkę wynajmowanego 

urządzenia, a w ramach ww. kryterium oferta otrzyma 0 pkt 

3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która po zsumowaniu liczby punktów 

uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach uzyska największą liczbę punktów, z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku: 

 

Łączna ilość punktów dla badanej oferty będzie liczona wg następującego wzoru: 

S = C + D 

gdzie: 

S - łączna suma punktów badanej oferty 

C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Cena” 

D - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Deklarowany czas reakcji na 

zgłoszenie serwisowe” 

 

4. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska taki sam bilans punktów, Zamawiający wybierze 

ofertę z niższą ceną. 

 

 

Rozdział XI. 

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach. 

2. Po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty informacja o wyborze zostanie umieszczona 

na tablicy ogłoszeń oraz miejscach publikacji ogłoszeń i informacji o których mowa Rozdziale I. 

 

 

Rozdział XII. 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

▪ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk, Pałac Kultury i 

Nauki, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, skrytka pocztowa 24, tel. (22) 182-60-00; jednostka 

pomocnicza: Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności 

Biologicznej w Powsinie, ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa, tel. 22 754 26 10, e-mail: 

ob.sekr@obpan.pl; 

▪ Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się 

skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej iod@pan.pl 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;   

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 

lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy) oraz przez okres 

archiwizacji dokumentów wynikający z innych przepisów prawa; 
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▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku danych osobowych 

przekazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - także z zawarciem i realizacją 

umowy, a w przypadku danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę, którego oferta 

została wybrana - także z zawarciem i realizacją umowy; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;   

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;2   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, (a 

w przypadku Wykonawcy, którego oferta została wybrana i z którym Zamawiający zawrze 

umowę  - także art. 6 ust. 1 lit. b RODO).  

                                                           
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 

ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu  
 

OFERTA 

(wzór formularza ofertowego) 
 

Zamawiający: 

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - 

Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie 

ul. Prawdziwka 2,  

02-973 Warszawa, Polska 

NIP: 525-15-75-083 

Tel.: (22) 754 26 10, adres e-mail: ob.sekr@obpan.pl  

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

............................................................................................................................... 

NIP .................................................... REGON ....................................................... 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

............................................................................................................................... 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  

............................................................................................................................... 

Numer telefonu:............................................. 

e-mail ............................................................. 
 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu składamy niniejszą ofertę w postępowaniu pn: 

„Wynajem i obsługa serwisowa drukarek - urządzeń wielofunkcyjnych dla PAN Ogrodu 

Botanicznego-CZRB w Powsinie” oferując wykonanie całości przedmiotu zamówienia za CENĘ 

OFERTOWĄ: 

 

ŁĄCZNA CENA OFERTY BRUTTO …………………….. zł  

(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł), 

 

w tym wartość podatku VAT: …………..(słownie …………………..……............................zł) 

 

ŁĄCZNA CENA OFERTY NETTO …………………….. zł  

(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł), 

 

Łączną cenę ofertową obliczono zgodnie z poniższą kalkulacją: 

 

Lp. Rodzaj usługi 

Przewidywana 

szacunkowa 

ilość wydruku 

w miesiącu 

razem 5 

urządzeń 

Koszt wydruku jednej 

strony brutto (dla poz. 

1,2,3,4) oraz  

koszt abonamentu dla 

jednego urządzenia 

(dla poz. 5,6,7) 

RAZEM 

Kwota Brutto 

Kolumna 3 x kolumna 4 

1 2 3 4 5 

1 Wydruk 1 kopii A4 

czarno-białej 
4 000 szt.   

2 Wydruk 1 kopii  A4 w 

kolorze 
2 000 szt.   

3 Wydruk 1 kopii A3 

czarno-białej 
250 szt.   

4 Wydruk 1 kopii A 

W kolorze 
250 szt.   
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5 
Miesięczny abonament 

najmu urządzenie 

wielofunkcyjne A3 kolor  

2 szt.   

6 
Miesięczny abonament 

najmu urządzenie 

wielofunkcyjne A4 kolor 

2 szt.   

7 
Miesięczny abonament 

najmu urządzenie 

wielofunkcyjne A4 mono 

1 szt.   

8 Suma  miesięczna (poz. 1 +2+3+4+5+6+7)  

Suma za 36 miesięcy (poz. 8 kol. 5 x 36 miesięcy)  

 

 

 

1. DEKLAROWANY CZAS REAKCJI NA ZGŁOSZENIE SERWISOWE - ……………. 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu i uznajemy się za 

związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

3. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminach wskazanych w ofercie.   

4. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu o  

Zamówieniu, tj. przez okres 30 dni uwzględniając, że termin składania ofert jest pierwszym 

dniem biegu terminu. 

5. Oferta została złożona na ……. parafowanych i kolejno ponumerowanych stronach. 

 

 

 

 

……………….............................................................. 
(data, imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem i obsługa serwisowa fabrycznie nowych drukarek - 

urządzeń wielofunkcyjnych i świadczeniem usługi serwisowo-eksploatacyjnej zapewniającej 

utrzymanie dzierżawionych urządzeń w stanie pełnej gotowości dla PAN Ogrodu Botanicznego-

CZRB w Powsinie o poniższej specyfikacji 

1) Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor - 2 szt. 

2) Urządzenie wielofunkcyjne A4 kolor - 2 szt. 

3) Urządzenie wielofunkcyjne A4 mono - 1 szt. 

 

2. Szacowana ilość kopii miesięcznie: 

1) 4 tys. szt. - A4 mono 

2) 2 tys. szt. - A4 kolor 

3) 250 szt. - A3 kolor 

4) 250 szt. - A3 mono 

 

3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) dostarczenia i zainstalowania urządzeń we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach na 

terenie siedziby Zamawiającego, w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy. 

2) wykonywania   wszystkich   niezbędnych   czynności   związanych   z   konserwacją   i 

naprawą urządzeń; 

3) dostarczenia wszystkich niezbędnych materiałów eksploatacyjnych, w tym tonerów i części do 

urządzeń, za wyjątkiem papieru ksero, 

4) uruchomienia drukarki sieciowej i skanera sieciowego we wskazanych urządzeniach, 

5) przeprowadzenia szkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie 

korzystania z urządzeń , tj. kserowania, skanowania oraz drukowania. 

6) Zamawiający wymaga aby maksymalny czas reakcji na zgłoszoną przez Zamawiającego 

usterkę wynajmowanego urządzenia nie przekraczał 24 godzin roboczych. Przez czas reakcji 

rozumiemy okres, od momentu zgłoszenia serwisowego przez Zamawiającego, do momentu 

podjęcia pierwszych czynności diagnostycznych przez Wykonawcę. 

4. Minimalne parametry techniczne urządzeń: 

 

L.p. Wymagania Zamawiającego 

1. Przeznaczenie produktu: 

 
Biuro 

 

2. Technologia druku Laserowa lub Ledowa 

3. Obsługiwany typ nośnika: 

 

Papier zwykły 

Papier błyszczący 

Koperty 

Etykiety 

Folie przezroczyste 

Kartony 

4. Obsługiwane formaty nośników: 

 

A3 (tylko dla urządzeń A3) 

A4  

A5 

A6 
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Formaty niestandardowe 

5. Podajnik papieru: Łączna ilość arkuszy w szufladach 

min.3000 ark. przy gramaturze min. 

80gsm 

6. Liczba podajników papieru: Min. 4 podajniki główne wyłączając 

podajnik górny i boczny + mobilna 

postawa (kółka do przemieszczania) 

7. Odbiornik papieru: Na min. 500 arkuszy 

8. Szybkość druku w kolorze: Min. 40 str./min 

9. Szybkość druku w mono: Min. 40 str./min 

10. Maksymalna rozdzielczość druku: 1200 x 1200 dpi 

 

11. Szybkość skanowania (mono/kolor): Min. 50 oryg./min w formacie A4 

12. Szybkość kopiowania: Min. 40 str./min 

13. Język DRUKU: 

 

Emulacja PCL 5, PCL6, PostScipt3, 

PPDS, Microsoft XPS, xHTML, 

14. Rozdzielczość skanowania: 600 x 600 dpi 

 

15. Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, 

Windows Server 2008x64, Windows 

7x64, Windows 2012, Windows 7, 

Windows Vista, Windows Vista x 64 

16. Formaty skanowanych plików: PDF, JPG, JPEG, XPS, TIFF, Secure 

PDF, Searchable PDF 

17. Miejsca docelowe skanowanych 

plików: 

FTP, e-mail, nośnik USB 

 

18. Rodzaje skanowania: 

 

Z szyby oraz automatyczne skanowanie 

dwustronne z podajnika ADF 
19. Maksymalny miesięczny cykl pracy 200 000 str./miesiąc 

20. Maksymalna gramatura papieru: 300 g/m² 

 

21. Funkcja faksu: Tak 

22. Druk dwustronny (dupleks): Automatyczny 

 

23. Wbudowany dysk twardy: Min. 300 GB 

 

24. Pamięć RAM: Min. 2GB 

25. Interfejsy: 

 

10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T 

Ethernet 

USB 2.0 

26. Wyświetlacz: 

 

Wbudowany, kolorowy, dotykowy, min 

10cali 

27. Czas do wydruku pierwszej strony: W mono: 6 sek. 

W kolorze: 8 sek. 

 

28. Wspierane protokoły sieciowe: TCP, UDP, TCP/IP, IPv4, IPv6, Aplle 

Talk 

 

29. Protokoły zarządzania siecią: SNMPv3, SNMPv2c, NTP, HTTP, 

DNS, ICMP, HTTPs, ARP, DHCP, 

DDNS, WINs, Telnet, APIPA, RARP, 

IGMP, BOOTP, mDNS 
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5. Wymagania odnośnie funkcjonalności systemu: 
 

1) System musi posiadać funkcjonalność monitorowania sieciowych urządzeń drukujących i 

wielofunkcyjnych oraz lokalnych urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych* - w zakresie 

ilości wydrukowanych stron, stanów materiałów eksploatacyjnych oraz awarii. 

* w środowisku druku mają znaleźć się także urządzenia bez dostępu do sieci. 

2) ARCHITEKTURA SYSTEMU 

• System musi mieć możliwość instalacji w chmurze lub środowisku On-Site u Użytkownika 

Końcowego, który tworzy własną „Chmurę”. 

• Aplikacja ma być niezależna od systemu operacyjnego (agent i serwer) - możliwa jest 

instalacja na środowiskach Windows, Linux oraz MacOS 

• Możliwość instalacji Agenta w sieci chronionej przez serwer proxy. 

• Wszystkie moduły Systemu mają być uruchamiane automatycznie bez potrzeby ingerencji 

użytkownika. 

• Komunikacja pomiędzy agentem i serwerem ma być szyfrowana z użyciem protokołu https 

• Konfiguracja systemu ma odbywać się przez jednolity interfejs www za pomocą dowolnej 

przeglądarki internetowej. 

• Agent nie wymaga żadnej dodatkowej konfiguracji po zakończeniu instalacji – harmonogram 

odczytu urządzeń i zakresy skanowanych adresów są konfigurowane z poziomu serwera. 

• System ma mieć możliwość sprawdzania statusu monitorowanego urządzenia drukującego w 

dowolnym momencie z poziomu konsoli aplikacji. 

• System ma zapewnić automatyczne skanowanie sieci komputerowej w celu wykrycia nowych 

urządzeń drukujących. 

• System ma pobierać z urządzeń drukujących tylko niezbędne dane by ograniczyć ruch w sieci 

• System musi mieć możliwość udostępniania WebService do integracji z innymi Systemami 

Informatycznymi. 

• System ma pozwalać na samodzielne definiowanie ról użytkowników i ograniczanie im 

dostępu do konkretnych modułów systemu. 

3) KOMPATYBILNOŚĆ 

• System ma wspierać sieciowe urządzenia drukujące jak i drukarki podłączone lokalnie do 

komputera za pośrednictwem interfejsu USB. 

• Dodanie obsługi dla nowych modeli urządzeń ma być zrealizowane nie dłużej niż w ciągu 8 

godzin roboczych, użytkownik ma być jest powiadomiony o dodaniu obsługi dla danej 

maszyny. 

• Komunikacja z urządzeniami sieciowymi ma opierać się na protokołach SNMPv1, SNMPv2, 

http(s), SNMPv3, NPAP. System ma wspierać wszystkie powyższe protokoły. 

• System z urządzeń lokalnych (USB) musi mieć możliwość pobierania informacji o licznikach 

o materiałach eksploatacyjnych i alarmach urządzenia. 

• Komunikacja z urządzeniami lokalnymi ma opierać się o protokoły LEDM, PJL, PML. 

System 

ma wspierać wszystkie powyższe protokoły. 

• System ma umożliwiać przypisywanie urządzeń drukujących do placówek, budynków, 

osobnych biur itp., co pozwala na odzwierciedlenie rzeczywistej struktury rozmieszczenia 

urządzeń u klienta końcowego. 

• System ma dawać możliwość przypisania cen za materiał eksploatacyjny w zależności od 

modelu oraz dostawcy materiału. 

• System ma dawać możliwość podglądu wybranych urządzeń w placówce poszczególnym 

użytkownikom. 
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• System ma dawać możliwość dodania opiekuna do placówki w ramach danego kontraktu. 

• System ma umożliwiać szybkie filtrowanie urządzeń drukujących po lokalizacji. 

4) ZARZĄDZANIE URZĄDZENIAMI 

• System ma dawać możliwość podglądu historii liczników urządzenia z podziałem na placówki 

w których dane urządzenie było eksploatowane. 

• System ma wyszukiwać urządzenia we wskazanych zakresach adresów IP. 

• System ma wykrywać sieć w której agent został zainstalowany i skanować ją w 

poszukiwaniu drukarek (musi posiadać możliwość wyłączenia tej funkcjonalności) 

• System musi mieć możliwość automatycznego przypisywania urządzeń do placówek na 

bazie ich adresów IP. 

• System ma obsługiwać komunikację z urządzeniami drukującymi za pośrednictwem nazw 

hostname. 

• System ma wskazywać najbardziej obciążone urządzenia drukujące. 

• System ma dawać możliwość przypisywania MPK, lokalizacji oraz dodatkowych parametrów 

do monitorowanych urządzeń drukujących. 

• System ma pozwalać na przypisywanie do urządzeń parametrów, których wartości są 

pobierane z urządzenia przy pomocy protokołu SNMP – tak by można było w ten sposób 

pobrać z maszyny dodatkowe informacje np. wersję firmware. 

• System ma umożliwiać załadowanie mapy danej placówki/biura i rozmieszczenie na niej 

urządzeń drukujących – taka informacja jest pożądana i może być przydatna np. dla 

administratora/opiekuna kontraktu/serwisanta. 

5) ZARZĄDZANIE TONERAMI 

• System musi pobierać z urządzenia drukującego informację o wszystkich materiałach 

eksploatacyjnych w urządzeniu. 

• System ma wykrywać pojemności zainstalowanego materiału eksploatacyjnego. 

• System ma obsługiwać wymiany tonerów, bębnów światłoczułych oraz materiałów 

serwisowych niezależnie od producenta urządzenia drukującego. 

• System ma dawać możliwość wykrywania dat instalacji i dezinstalacji materiałów 

eksploatacyjnych (na podstawie nr seryjnego materiału, lub zmiany poziomu) 

• System musi mieć możliwość zapisywania numerów seryjnych materiałów 

eksploatacyjnych jeżeli są podawane przez urządzenie drukujące. 

• System ma generować prognozę stanów materiałów eksploatacyjnych w oparciu o historię 

ilości wydruków. 

• System ma dawać możliwość obsługi pełnego procesu logistyki materiału od momentu 

wygenerowania zamówienia do instalacji w urządzeniu. System musi mieć możliwość 

weryfikacji wydajność i pokrycia wydruku dla materiałów, które raportują swoją 

pojemność. System ma alarmować użytkownika, gdy materiał zużywa się zbyt szybko. 

• System musi weryfikować poprawność wymiany materiału tj sprawdza czy jego wydajność 

zgadza się z zamówionym materiałem i czy poziom „nowego” materiału jest dostatecznie 

wysoki. 

• System ma udostępniać funkcjonalność „koszyka” do obsługi zamówień na materiały 

eksploatacyjne. Koszyk ma być indywidualny dla każdego użytkownika, lub współdzielony 

między wszystkie osoby z dostępem do modułu zamówień. 

6) ROZLICZENIA WYDRUKÓW 

• System musi dawać możliwość rozliczenia per strona lub per toner. 

• System musi dawać możliwość rozliczania wydruków A3, A4, Mono, Kolor, Duplex oraz 

licznika skanów. 
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• System musi dawać możliwość swobodnego definiowania progów wydrukowanych stron i 

różnych kosztów za stronę w progach. 

• System musi dawać możliwość przypisania indywidualnych kosztów do danego modelu (lub 

egzemplarza) drukarki. 

• System musi dawać możliwość uwzględnienia pakietu darmowych stron w ramach 

abonamentu. 

• System musi dawać możliwość przypisywania cen zakupu i sprzedaży materiałów 

eksploatacyjnych. 

• System musi dawać możliwość konfiguracji okresu rozliczeniowego dla danego klienta 

(domyślnie pierwszy dzień miesiąca) 

• Raport rozliczeniowy ma dostarczać gotowe dane do faktury – podsumowany koszt całego 

kontraktu z rozbiciem na maszyny, wydruki mono/kolor, skany itp. 

7) ALARMY 

• System ma dawać możliwość zgłaszania problemów z urządzeniami z poziomu aplikacji. 

• System ma automatycznie wykrywać błędy urządzeń. 

• System musi mieć możliwość sugerowania poziomów ważności alarmów. 

• Musi też mieć możliwość segregowania alarmów pod kątem wyszkolenia osoby która może 

naprawić daną awarię. 

8) SERWIS 

• Aplikacja może pozwalać użytkownikom na zgłaszanie usterek urządzeń drukujących. 

• Zgłoszenie serwisowe może być dodane ręcznie, lub wygenerowane na podstawie alarmu 

zgłoszonego przez maszynę. 

• System ma zapewniać pełną obsługę zgłoszeń serwisowych, od zgłoszenia problemu, przez 

wysłanie serwisanta po akceptację naprawy. 

9) WYMAGANE POWIADOMIENIA 

• powiadomienia mailowe o dezaktywacji urządzenia drukującego; 

• powiadomienie o instalacji nowego urządzenia drukującego w sieci; 

• powiadomienia o nowym zamówieniu materiału eksploatacyjnego; 

• powiadomienie o wysłaniu materiału eksploatacyjnego do urządzenia drukującego przez 

magazyn; 

• powiadomienia z raportami rozliczeniowymi oraz sprzętowymi. 

• powiadomienia o nieodpowiadających maszynach 

• powiadomienie o zmianie w zgłoszeniu serwisowym 

• możliwość konfiguracji harmonogramu wysyłania powiadomień 

• możliwość konfiguracji układu raportów (wyświetlanych w aplikacji i wysyłanych e-mailem) 

– zmiana wyświetlanych kolumn i ich kolejności 
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Załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu 

 

WZÓR WYKAZU DOSTAW 

Wykonawca 

Nazwa: ……………………………………………………...…….………………… 

Adres:  ……………………………………………………...…….………………… 

……………………………………………………...…….………………… 

 

W nawiązaniu do oferty złożonej w postępowanie pn: „Wynajem i obsługa serwisowa drukarek - 

urządzeń wielofunkcyjnych dla PAN Ogrodu Botanicznego-CZRB w Powsinie: 

 

 

a) Oświadczam/-y*, że wykonałem (liśmy)* /wykonuję(jemy) niżej wymienione dostawy na 

potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu opisanego w rozdziale VI 

ogłoszenia o zamówieniu, tj.:  

 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie należycie zrealizował, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

należycie realizuje, min. 2 usługi o wartości co najmniej 60 000 zł brutto każda o charakterze rodzajowo podobnym 

do przedmiotu zamówienia tj. wynajem i obsługa serwisowa drukarek - urządzeń wielofunkcyjnych.. 

 
Lp 

 

 

Przedmiot 

zamówienia/dostawy  

(opis dostawy) 

Podmiot, na rzecz którego 

zrealizowano dostawę  

 (pełna nazwa) 

Data wykonania  

zamówienia  

(dzień, miesiąc, rok)  

Wartość dostawy 

(brutto) 

  

 

 

 

   

     

     

     

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 


