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ZAPYTANIE  OFERTOWE NR ZO/30/IFPAN/2019/VS 

 
1. Zamawiający:  

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie 02-668, Al. Lotników 32/46, 

przesyła zapytanie ofertowe na zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy 

Prawo zamówień publicznych na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych.  
 

2. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w treści Załącznika 1. 
 

3. Miejsce realizacji zamówienia: 
 

Instytut Fizyki polskiej Akademii Nauk, Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa 
 

4. Termin wykonania zamówienia:  w ciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia 
umowy. 
 

5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

Ocena – 80 % 

Gwarancja – 10 % 

Zamawiający przyzna dodatkowe 10 pkt, jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji 24 miesiące. 

6. Istotne postanowienia umowy stanową Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

7. Oferty na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego należy 

przesłać pocztą elektroniczną na adres: dzpie@ifpan.edu.pl. 

8. Termin składania ofert upływa dnia 10 maja 2019 o godzinie 10:00. 

9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty. 

10. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Violetta Szymańska, 22 116 35 35, w godz. 09:00 

- 15:00, e-mail: szymanska@ifpan.edu.pl. 

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego etapie 

bez podania przyczyny. 

12. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści ofert oraz  uzupełnienia 

żądanych dokumentów. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie Wykonawcy: oczywistych omyłek  

pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących istotnych zmian. 

14. Oferty złożone po terminie oraz oferty wariantowe zostaną odrzucone. 

15. Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zapytanie ofertowe nie 

stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. 

U. z 2016 r., poz. 38). 

16. 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, ze zm., 

zwanego dalej „RODO”, informujemy, że: 

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Fizyki PAN, Al. Lotników 32/46, 02-

668 Warszawa; dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iodo@ifpan.edu.pl 
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• dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. c RODO w związku z art. 

32 - 34 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, ze 

zm.) i art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 2077, ze zm.) w celu przeprowadzenia procedury z zamówienia publicznego; 

• dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 

prawa. Odbiorcą danych może być również podmiot świadczący usługi IT na rzecz 

Administratora danych w zakresie serwisowania i usuwania awarii systemów informatycznych; 

• dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia, zawarcia i realizacji umowy o zamówienie oraz przez okres archiwizacji 

dokumentów wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów 

wewnętrznych Administratora; 

• podanie danych osobowych jest dobrowolne; 

• ma Pan/Pani prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania i ograniczenia 

ich przetwarzania, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

• przysługuje Panu/Pani skarga do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych; 

• w odniesieniu do danych osobowych przekazanych Administratorowi, decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

 

 

 

 

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

 miejscowość, data podpis pracownika realizującego zamówienie 
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Załącznik nr 1 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzeń wielofunkcyjnych zgodnie z wykazem 

poniżej. 

2. Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z wytycznymi Zamawiającego zawartymi w 

opisie przedmiotu zamówienia oraz postanowieniach wzoru umowy. 

3. Przedmiot zamówienia został opisany parametrami minimalnymi, chyba że opis stanowi inaczej.  

4. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 

opisywanym. Wskazanie 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, uczyniono to wyłącznie w celu opisowym; w żadnym przypadku nie może to 

być rozumiane jako bezpośrednie lub pośrednie przyznanie preferencji. 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, składający ofertę ma obowiązek wykazania zgodności produktów poprzez 

porównanie parametrów oferowanych produktów z parametrami przedmiotu zamówienia. 

 

Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego (szt. 1) 
ATRYBUT PARAMETRY 

Parametry techniczne drukarki 

Technologia druku 
Atramentowa, kolorowa, 6 oddzielnych zbiorników z tuszem (PGBK, BK, C, M, 

Y, PB); 

Obsługiwany typ nośnika Papier zwykły, Papier fotograficzny, Koperty, Płyta; 

Obsługiwany format nośnika A4, A5, B5, DL, Letter; 

Podajnik papieru Kasetowy 100 arkuszy; Tylna taca maks. 20 arkuszy; 

Szybkość druku Kolor - do 10 str./min, Mono - do 15 str./min; 

Rozdzielczość 4800 x 1200 dpi; 

Druk dwustronny Automatyczny (duplex); 

Parametry techniczne skanera 

Rozdzielczość skanowania Do 4800 x 2400 dpi; 

Maksymalny format 

dokumentu 
216 × 297 mm 

Szybkość skanowania Do 14 str./min; 

Dodatkowe funkcje 

Panel operatorski Panel LCD 12,6 cm, TFT, kolorowy, dotykowy; 

Szybkość kopiowania 
sFCOT: około 19 s 

sESAT: około 6,5 obr./min 

Funkcje kopiowania 

Kopiowanie max 99 kopii 

Zoom 25–400% (co 1%) 

Kopiowanie dokumentów, kopiowanie zdjęć, kopiowanie bez obramowania, 

kopiowanie dwustronne, kopiowanie 2 na 1 i 4 na 1, kopiowanie z usuwaniem 

ramki, kopiowanie etykiet płyt, kopiowanie dokumentów identyfikacyjnych 
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Czytnik kart pamięci 

Karta SD, SDHC, SDXC, miniSD*, micro SD* 

Karta mini SDHC*, micro SDHC*, microSDXC* 

* Przy użyciu zalecanego adaptera 

Obsługiwane systemy 

operacyjne 

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 z dodatkiem SP1 

OS X 10.10.5–10.11, macOS 10.12 

Obsługiwane systemy 

urządzeń przenośnych 
iOS, Android, Windows 10 Mobile 

Interfejsy 

USB 

Wi-Fi 

LAN (Ethernet) 

PictBridge 

AirPrint 

Bluetooth 

Wymiary Poniżej 373 x 141 x 325 mm 

Waga Poniżej 7 kg; 

Akcesoria Kabel zasilający, kabel USB, tusze startowe. 

 

Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego  (3 szt.) 
Parametry techniczne  

ATRYBUT PARAMETRY 

Technologia druku Laserowa, kolorowa; 

Obsługiwany typ 

nośnika 

Karty 

Koperty 

Papier biurowy 

Papier błyszczący 

Papier broszurowy 

Papier cienki 

Papier ekologiczny 

Papier firmowy 

Papier kolorowy 

Papier z recyklingu 

Papier zwykły 

Obsługiwany format 

nośnika 
A4, A5, B5, B6, formaty niestandardowe; 

Podajnik papieru Minimum: Kaseta na 250 arkuszy, podajnik na 50 arkuszy; 

Odbiornik papieru Min. 150 arkuszy; 

Szybkość druku  do 27 str./ min mono i kolor; 

Rozdzielczość 

drukowania 
Max. 1200 x 1200 dpi mono i kolor; 

Szybkość kopiowania Do 27 str./min; 

Rozdzielczość 

skanowania 
Do 600 x 600 dpi; 

Maksymalny format 

skanowania 
A4 

Gramatura papieru Min. 100g 

Druk dwustronny 

(dupleks) 
Tak, automatyczny 

FAX Tak, 33,6 kb/s 

Interfejsy 

USB, 

Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n; 

LAN (Ethernet) 
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RJ-11 

Wyświetlacz  Kolorowy ekran dotykowy o przekatnej 12,7 cm 

Akcesoria Przewód zasilający 

Obsługiwane systemy 

Mac OS X 10.10 

Mac OS X 10.11 

Mac OS X 10.7 

Mac OS X 10.8 

Mac OS X 10.9 

Windows 10 

Windows 7 

Windows 7 x64 

Windows 8 

Windows 8.1 

Windows Server 2008 R2 Edition 

Windows Server 2008 x64 

Windows Server 2012 

Windows Vista x32 

Windows Vista x64 

Akcesoria Kabel zasilający, kabel USB, tusze startowe. 
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Załącznik nr 2 

Istotne postanowienia umowy 
 

Umowa nr …………. 
 

zawarta dnia …………..2019 roku w Warszawie, zwana w dalszej treści Umową, pomiędzy: 

 

Instytutem Fizyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 02–668 Warszawa,      

Al. Lotników 32/46, reprezentowanym przez: Dyrektora prof. dra hab. Romana Puźniaka, zwanym w 

dalszej treści Zamawiającym  
a   
……………. z siedzibą w ……., pod adresem: ………………, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pr………………… pod numerem ………….., NIP …………., REGON 

……………., reprezentowaną przez ……………………….., zwaną w dalszej treści Wykonawcą. 
 

 

Niniejsze zamówienie publiczne nie podlega Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), stosownie do art. 4 pkt 8. 
 
Przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-

badawczego, Działanie 4.3. Międzynarodowe Agendy Badawcze w ramach projektu Międzynarodowe 

Centrum Sprzężenia Magnetyzmu i Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną, w programie Fundacji na 

rzecz Nauki Polskiej. Grant w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze (konkurs nr 2/2015) nr 

projektu MAB/2017/1. 

 
§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia wielofunkcyjnego zgodnie z Załącznikiem Nr 1 

do Umowy, który stanowi oferta Wykonawcy z dnia …………. 2019 r. z wyspecyfikowanym 

przedmiotem zamówienia.  

2. Strony ustaliły cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, która wynosi: …………. PLN brutto 

(słownie: ……………………………….). 

3. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami umowy a treścią oferty lub szczegółowych warunków 

zakupu pierwszeństwo mają postanowienia Umowy, chyba, że treść oferty lub szczegółowych 

warunków zakupu jest bardziej korzystna dla Zamawiającego.  

4. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.  

 

 

§ 2 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia, licencje oraz 

pozwolenia do wykonania dostawy, o której mowa w § 1, jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień. 

2. Wykonawca w pełni odpowiada, za zgodność i terminowość wykonania dostawy. 

3. Odbiór dostawy potwierdzony zostanie protokołem odbioru lub dokumentem równoważnym z 

wyszczególnionymi wykonanymi czynnościami, podpisanym przez przedstawicieli obu Stron. 

 

§ 3 
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w § 1 

ust. 1 po realizacji całości zamówienia, na podstawie faktury w terminie 30 dni od daty otrzymania 

przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury. Płatność zostanie dokonana przelewem na konto: 

………………………………………. 

2. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 3. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia z 

uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w tym również koszty transportu, rozładowania, nakładu 

pracy.  

4. Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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§ 4 
1. Wykonawca zapewnia na dostarczony przedmiotem zamówienia ……  miesięcy gwarancji (zgodnie z 

ofertą Wykonawcy) oraz udziela minimum 24 miesięcy rękojmi na wady zgodnie z przepisami kodeksu 

cywilnego. 

2. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) nieodpłatnej naprawy przedmiotu zamówienia bądź jego części w przypadku wystąpienia 

jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu; 

2) wymiany przedmiotu zamówienia bądź jego części na wolne od wad w przypadku wystąpienia 

niemożliwych do naprawienia wad. 

3. Okres obowiązywania gwarancji oraz rękojmi na sprzęt liczony jest od daty podpisania protokołu 

odbioru przedmiotu zamówienia.  

 

 § 5 
Strony ustalają kary umowne za opóźnienie Wykonawcy w spełnieniu świadczeń wynikających z realizacji 

przedmiotu zamówienia określonego w § 1 Umowy w wysokości 1 % ceny brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia. Analogicznie naliczona kara umowna przysługuje 

Zamawiającemu również przy opóźnieniu w świadczeniach Wykonawcy określonych w § 4 Umowy. 

 
§ 6 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku opóźnienia Wykonawcy w spełnieniu świadczeń 

z Umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do spełnienia świadczenia. Wezwanie Zamawiającego 

może być dokonane faxem lub drogą mailową na adres e-mail Wykonawcy wskazany do 

korespondencji, bez stosowania elektronicznego podpisu.  

2. Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku: 

1) zajęcia majątku Wykonawcy; 

2) gdy zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,  

3) ogłoszenia likwidacji Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej za odstąpienie przez 

Zamawiającego od umowy z powodu opóźnienia Wykonawcy lub innych okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca, skutkujących niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy – w 

wysokości 10% ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z § 1 ust.  2 Umowy. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności, w terminie 30 dni od zaistnienia przesłanki odstąpienia lub dowiedzenia się 

Zamawiającego o zaistnieniu takiej przesłanki. Oświadczenie o odstąpieniu musi zawierać uzasadnienie. 

Odstąpienie staje się skuteczne z chwilą doręczenia drugiej stronie. 

5. Za opóźnienie Zamawiającego z zapłatą ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 

Umowy, Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe. 

 

§ 7 
1. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy poprzez 

potrącenie lub przez Wykonawcę na podstawie pisemnego wezwania do zapłaty, w zależności od 

wyboru Zamawiającego. 

2. Zamawiający  jest uprawniony do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 

§ 8 

1. Umowa niniejsza zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Zamawiającego i drugi dla Wykonawcy. 

2. Adresy wskazane w treści Umowy wiążą Strony do czasu doręczenia stronie informacji o zmianie 

adresu.  

3. Zmiana treści umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Wykonawca nie ma prawa dokonywać cesji, przeniesienia bądź obciążenia swoich praw lub 

obowiązków wynikających z Umowy ani w inny sposób dążyć do ich zbycia bez uprzedniej, pisemnej 

pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego. 

5. W sprawach nieunormowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

6. Wszelkie spory, jakie mogą powstać na tle niniejszej umowy podlegać będą rozstrzyganiu przed Sądem 

właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
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ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 
 
 


