
 

 

 

 

 

Poznań, 01 marzec 2016 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE WARP-5/Z/2016 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:  

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Spółka z o.o. 

ul. Piekary 19, 61-823 Poznań  

NIP 7781411344, REGON 634512019, KRS 0000174198 

tel. 61 656 35 00, faks 61 656 35 66 

 

Zamówienie finansowane ze środków unijnych w ramach projektów: 

- w ramach projektu Regionalnej Instytucji Finansującej współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie 

finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa; 

- „Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach 

inicjatywy JEREMIE w Wielkopolsce” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I „Konkurencyjność przedsiębiorstw”, Działanie 1.3 

„Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości Wielkopolskiego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013”;  

- Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, współfinansowany przez Unię 

Europejską z Funduszu Spójności oraz przez budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc Techniczna 2014-2020. 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

1. Nazwa zamówienia: sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonerów) do 

drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych eksploatowanych na potrzeby Wielkopolskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 

2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa (wraz z rozładunkiem) materiałów 

eksploatacyjnych (tonerów) do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla zapewnienia ciągłości 

pracy urządzeń eksploatowanych w Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – 

zgodnych z wymaganiami/wymaganą wydajnością określonymi w Załączniku nr 1  

do WARP-5/Z/2016 – formularz cenowy.  

3. Wykaz drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz ich ilość, do których wymagane jest 

dostarczenie materiałów eksploatacyjnych przedstawiono w Załączniku nr 1  

do WARP-5/Z/2016 – formularz cenowy. 

4. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert na materiały eksploatacyjne 

równoważne spełniające równoważne parametry jakościowe do wskazanych w formularzu 

cenowym (Załącznik nr 1 do WARP-5/Z/2016). Przez „produkt równoważny” Zamawiający 

rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony, o parametrach 

techniczno-jakościowych (pojemność tuszu/tonera, wydajność i jakość wydruku) co najmniej 

takich samych bądź lepszych w stosunku do oryginału produkowanego przez producenta 

urządzenia. Zamawiający uzna produkt za równoważny, gdy Wykonawca udowodni, iż 

oferowany produkt równoważny posiada pojemność tonera/tuszu oraz wydajność taką samą 

bądź lepszą w stosunku do produktu oryginalnego produkowanego przez producenta 

urządzenia. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych, wraz z ofertą należy złożyć 

dokumenty zawierające informacje o parametrach dot. pojemności i wydajności takich samych 

bądź lepszych w stosunku do materiału produkowanego przez producenta urządzenia, w celu 

wykazania ich równoważności. 

5. Przez produkt równoważny dla wyspecyfikowanego przedmiotu zamówienia rozumie się taki, 

który w sposób poprawny współpracuje ze sprzętem i oprogramowaniem urządzeń 



 

 

 

 

 

posiadanych przez Zamawiającego, a jego zastosowanie nie spowoduje konieczności częstszej 

konserwacji urządzeń (np. czyszczenie wnętrza drukarki, urządzeń wielofunkcyjnych 

spowodowane wysypywaniem się tonera lub wymianę materiałów eksploatacyjnych tj. rolek, 

wałków itp.), niż przewiduje to producent w instrukcji obsługi oraz realizuje wszystkie funkcje i 

posiada wszystkie cechy określone w specyfikacji technicznej.   

6. Przez normę jakościową równoważną rozumie się taką, która potwierdza, że dostarczane 

produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym lub poświadcza 

zgodność działań Wykonawcy z normami jakościowymi lub poświadcza zgodność działań 

Wykonawcy z równoważnymi normami jakościowymi odwołującymi się do systemów 

zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich lub potwierdza 

odpowiednio stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości. 

7. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu spowodowane 

używaniem zaoferowanych materiałów: 

a) w przypadku wszelkich uszkodzeń drukarek u Zamawiającego, wynikających z 

niewłaściwego działania zaproponowanych materiałów eksploatacyjnych, Wykonawca usunie je 

w autoryzowanym serwisie producenta drukarki lub urządzeń wielofunkcyjnych na swój koszt 

oraz odbierze od Zamawiającego na własny koszt wszystkie dostarczone ilości danego typu 

materiału eksploatacyjnego, który spowodował awarię, a także w ich miejsce dostarczy na 

własny koszt nowe fabrycznie materiały eksploatacyjne, które podaje producent drukarki w 

ciągu 7 dni od daty pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o 

zdiagnozowanym uszkodzeniu sprzętu, przez serwis autoryzowany,  

b) W przypadku gdy produkt nie spełni wymagań jakościowych (pod względem jakości 

wydruku), Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany wadliwej partii produktu na nowy 

pozbawiony wad.  

c) Jeżeli w trakcie trwania umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub 

niezawodność dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega od parametrów produktu 

oryginalnego (pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest 

przeznaczony) lub jeżeli produkt nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu zużycia tuszu lub 

tonera, Wykonawca na żądanie Zamawiającego winien materiał oferowany w asortymencie, 

którego żądanie dotyczy, wymienić na materiał spełniający wymagania Zamawiającego, bez 

zmiany ceny. 

8. W przypadku, gdy produkt oryginalny posiada inteligentny układ elektroniczny (chip) 

przekazujący informacje o stanie zużycia produktu to zaoferowany produkt również musi 

posiadać układ analogicznie działający.  

9. Niedopuszczalne jest dostarczenie materiałów regenerowanych, tzn. wykorzystujących 

oryginalne materiały używane, jak np. dysze, obudowy. 

10. Oferowane i dostarczone przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne winny spełniać 

następujące wymagania Zamawiającego: 

a) Wykonawca gwarantuje, że tonery i wkłady drukujące będą wysokiej jakości oraz 

zapewniają kompatybilność pracy z urządzeniami Zamawiającego, zapewniają 

należyte bezpieczeństwo oraz posiadają właściwe opakowanie i oznakowanie; 

b) muszą być fabrycznie nowe oraz muszą spełniać wszystkie wymagania określone 

przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym WARP-5/Z/2016. 

c) dostarczone materiały eksploatacyjne muszą posiadać na opakowaniach 

zewnętrznych: logo producenta, nazwę (typ, symbol) materiału, indywidualne cechy 

identyfikacyjne tj. oznaczenie sprzętu do którego produkt jest przeznaczony oraz 

winny być zabezpieczone gwarancją nienaruszenia opakowania; 

d) termin przydatności do użytku winien wynosić minimum 12 miesięcy liczony od daty 

dostawy i musi być określony na opakowaniu;  

e) wymaga się, aby oferowane materiały eksploatacyjne posiadały gwarancję - 

minimum 12 miesięcy od dnia dostawy; 



 

 

 

 

 

11. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia i wniesienia zamawianego asortymentu – 

materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych do siedziby 

Zamawiającego mieszczącej się pod adresem – ul. Piekary 19 (IX piętro) w Poznaniu, do  

oddziału przy ul. Grunwaldzkiej 2 w Pile oraz do Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy 

Europejskich przy ul. Poznańskiej 33 w Nowym Tomyślu i złożenia w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. 

12. Nazwa dostarczonego asortymentu na fakturze VAT musi być zgodna z nazwą na opakowaniu  

i zamówieniem Zamawiającego. 

13. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze dostarczonych materiałów eksploatacyjnych wad, 

niezgodności lub rozbieżności ze złożonym zamówieniem, Wykonawca zobowiązany jest  

w ciągu 24 godzin dokonać dostawy zgodnie z treścią zamówienia. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego zamówienia dostarczyć protokół odbioru 

zgodny ze zleceniem Zamawiającego, który jest podstawą do wystawienia częściowej faktury 

VAT. 

15. Zamawiający zastrzega możliwość nie zrealizowania zamówienia w całości lub części z uwagi 

na możliwości finansowe Zamawiającego lub z uwagi na wycofanie z eksploatacji danego typu 

drukarek lub urządzeń wielofunkcyjnych, a Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził 

żadnych roszczeń. 

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamiany asortymentu pomiędzy poszczególnymi 

pozycjami określonymi w formularzu cenowym, w granicach do 20% wartości każdego 

asortymentu, w ramach ogólnej wartości zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie 

wówczas do dostawy skorygowanych (zamienionych) pozycji asortymentowych z zachowaniem 

ich cen jednostkowych określonych w ofercie. 

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia zamówienia do wysokości 

nieprzekraczalnej 50% wartości zamówienia asortymentu wskazanego w załączniku nr 1  

do WARP-5/Z/2016 - formularzu cenowym zamówienia. 

18. Wypełniony przez Wykonawcę Załącznik nr 1 do WARP-5/Z/2016 stanowić będzie załącznik do 

formularza ofertowego (załącznik nr 2) oraz umowy (załącznik nr 3). 

19. Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień 

(CPV) 30125110-5 Tonery do drukarek laserowych/faksów, 30125120-8 Toner do 

fotokopiarek. 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

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

dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania (aktualnego odpisu z właściwego rejestru, lub z 

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 

12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wyżej wymieniony załącznik musi być 

złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 

lub osobę uprawnioną do podpisania oferty, z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. 

(chyba że wydruk z systemu komputerowego nie wymaga podpisu). 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia; 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia. 

 

IV. PRZYGOTOWANIE OFERTY: 

1. Oferta wraz z załącznikami (Załącznik nr 1 – formularz cenowy, załącznik nr 2  - formularz 

ofertowy) musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 

sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język 



 

 

 

 

 

polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja 

polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

2. Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie 

wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

3. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to 

musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. 

Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

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

5. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania w tym podatek 

VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. 

6. Oferta powinna być złożona w takiej formie, która uniemożliwi jej zdekompletowanie. 

7. Ofertę należy sporządzić na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką biurową. 

8. Wskazane jest ponumerowanie i parafowanie przez osobę/y upoważnioną/e do podpisywania 

oferty, zapisanych stron oferty oraz załączników. 

9. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w treści oferty muszą być naniesione 

w czytelny sposób, parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę/y uprawnioną/e do 

podpisywania oferty . 

10. Jeżeli według wykonawcy oferta będzie zawierała informacje stanowiące tajemnicę  

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dane te 

należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz oferty, opisanej „tajemnica przedsiębiorstwa” 

oraz wskazać numery stron stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.  

W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie 

dostępne i mogą być udostępniane pozostałym Wykonawcom razem z protokołem 

postępowania. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy Pzp. 

11. Ofertę należy złożyć w zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu z napisem: 

„Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonerów) do drukarek i 

urządzeń wielofunkcyjnych eksploatowanych na potrzeby Wielkopolskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.” 

Znak sprawy: WARP-5/Z/2016 

Zaleca się, aby opakowanie posiadało nazwę i adres Wykonawcy. 

12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. 

13. Nie spełnienie warunków udziału w postepowaniu określonych w pkt. II, III, IV  

skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

 

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 

1. Ofertę należy złożyć (przesłać, przekazać) do siedziby Zamawiającego w Poznaniu, ul. Piekary 

19, 61-823 Poznań, IX piętro. 

2. Oferty należy składać w terminie do 09.03.2016 r. do godziny 15:00.  

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcą w sprawie niniejszego zapytania jest:  

p. Andrzej Janowski, tel.: 61 656 35 00 wew. 155, e-mail: andrzej.janowski@warp.org.pl 

 

VI. KRYTERIUM WYBORU OFERTY: 

Zamawiający przy wyborze Wykonawcy posługiwał się będzie następującym kryterium: 

 cena wykonania zamówienia -  waga 37 % maks. ilość punktów 37 

 jakość – waga 63 % maks. ilość punktów 63 
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Przyznaje się punkty według kryterium „cena”: 

        Cn 

Ilość punktów = ------------ x 37 pkt  

          Cbo 

gdzie:    

 Cn najniższa cena ofertowa brutto spośród badanych ofert 

 Cbo cena brutto badanej oferty.  

Przyznaje się punkty według kryterium „jakość”: 

Zamawiający przyzna maks. 63 punktów, gdy Wykonawca zaoferuje materiały eksploatacyjne 

produkowane przez producenta urządzenia we wszystkich pozycjach formularza cenowego 

(załącznik nr 1 do WARP-5/Z/2016) w pozycji od 1 do 21. Zamawiający będzie przyznawał punkty 

za każdą pozycją asortymentową z osobna tj.: 

za materiału produkowane przez producenta urządzenia – 3 punkty 

za materiał równoważny – 0 punktów 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę za pośrednictwem poczty 

elektronicznej oraz zamieści informację na stronie internetowej. 

 

VIII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

Termin wykonania zamówienia: nie później niż do 10 grudnia 2016 roku. 

 

IX. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ: 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert 

 

X. PŁATNOŚCI: 

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur częściowych (po realizacji każdej z dostaw 

towaru), wystawionych przez Wykonawcę, na wskazany przez niego rachunek bankowy. 

2. Płatność za wykonanie zamówienia – przelewem na konto Wykonawcy w terminie 21 dni od 

dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

 

XI.   ZASTOSOWANA PROCEDURA: 

1. Postępowanie  o  udzielenie zamówienia  prowadzone  jest  w  trybie  zapytania  ofertowego o  

wartości nieprzekraczającej  kwoty  określonej  w  art.  4 pkt.  8 ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004  r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2015 r.  poz. 2164). 

2. Zapytanie ofertowe – zgodnie z Regulaminem zakupów WARP Sp. z o.o. oraz zasadą 

konkurencyjności. 

3. Zamawiający może nie rozstrzygnąć postępowania prowadzonego w trybie zapytania 

ofertowego jeśli najkorzystniejsza oferta przewyższy szacowany koszt jaki założył 

Zamawiający. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert oraz może 

unieważnić postępowanie bez podania przyczyny. 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 do WARP-5/Z/2016 – Formularz Cenowy 

Załącznik nr 2 do WARP-5/Z/2016 – Formularz Ofertowy  

Załącznik nr 3 do WARP-5/Z/2016 – Wzór Umowy 


