
 

 

 

 

 

 

Poznań, 31 października 2016 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE WARP-13/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: 

- „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”;  

- 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. 

- „Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, współfinansowany 

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

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”. 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia na rzecz Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 

jest „świadczenie obsługi serwisowej w zakresie bieżącej konserwacji oraz ewentualnych – w 

miarę potrzeb - napraw urządzeń biurowych: kserokopiarek, drukarek i niszczarek znajdujących się 

w siedzibie Zamawiającego jego oddziałach oraz punktach”. 

 

SPECYFIKACJA: 

1. Wykaz urządzeń typu: 

- Konica Minolta BizHub 250   ilość 1 szt. 

- Konica Minolta BizHub 223   ilość 3 szt. 
- Konica Minolta BizHub C220   ilość 2 szt. 
- Konica Minolta BizHub 363   ilość 4 szt. 
- Lexmark x945e   ilość 1 szt. 

- Lexmark x792de    ilość 2 szt. 

- HP LaserJet P2055dn    ilość 20 szt. 
- HP LaserJet 1320    ilość 2 szt. 
- HP LaserJet P3015   ilość 5 szt. 
- HP Officepro 8100    ilość 1 szt. 
- OKI B411dn     ilość 10 szt. 
- Lexmark E360dn    ilość 3 szt. 

- Lexmark C792de    ilość 5 szt. 
- Samsung ML-1630    ilość 1 szt. 
- UTAX 5135     ilość 2 szt. 
- Niszczarki dokumentów firm Fellowes, Sunwood.  ilość 12 szt. 
 
2. Serwis okresowy będzie wykonywany na bieżąco zgodnie z zaleceniami producentów urządzeń 

wymienionych w pkt. 1. 
3. Usługi serwisowe mają być świadczone w godzinach od 08:00 do 15:00 w dni robocze, od 



 

 

 

 

 

poniedziałku do piątku. 
4. Czas reakcji (nie dłuższy niż 24 godziny) należy rozumieć  jako czas liczony od momentu 

zgłoszenia Wykonawcy zlecenia, za pomocą faksu bądź drogą poczty elektronicznej, do 
momentu dotarcia przez Wykonawcę do miejsca wykonania usługi. Zgłoszenia zawierające typ 

urządzenia, ilość oraz miejsce usługi będą dokonywane przez wskazanego przez WARP  
Sp. z o.o. w umowie  pracownika na podany przez Wykonawcę nr faksu bądź adres poczty 
elektronicznej. 

5. Opłata na rzecz Wykonawcy, za dojazd / dotarcie do miejsca wykonania usługi, będzie miała 
charakter zryczałtowany, według poniższych ustaleń.  
a) Dojazd / dotarcie do siedziby Spółki WARP Sp. z o.o. ul. Piekary 19 w Poznaniu wliczony w 

cenę serwisu / konserwacji urządzenia o którym mowa w pkt 4.  
b) Dojazd do oddziału w Pile (odległości obliczona z Ronda Kaponiera w Poznaniu do siedziby 
oddziału w Pile ul. Grunwaldzka 2) tj. 110 km x 0,55 (stawka za km) = 60,50 zł razy dwa 
(powrót) = 120,10 zł 

6. Wykonawca po zdiagnozowaniu usterki, a przed przystąpieniem do naprawy urządzenia 
przedstawi ekspertyzę i kosztorys do akceptacji Zamawiającemu wraz z czasem naprawy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naprawy w przypadku braku akceptacji 

przedstawionego kosztorysu, bez ponoszenia kosztów przygotowanej  ekspertyzy i kosztorysu 
naprawy. 

8. Wykonawca zastosuje do naprawy nowe, oryginalne części zamienne zgodne z zaleceniami 
producenta. W przypadku braku oryginalnych części zamiennych Wykonawca w uzgodnieniu z 
Zamawiającym zastosuje zamienniki o parametrach jak najbardziej zbliżonych do wytycznych 
producenta. Części muszą być fabrycznie nowe, nie eksploatowane wcześniej. Na części 
wymagana jest gwarancja zgodna z gwarancja producenta.  

9. Konserwacje / serwis i naprawy będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego oraz jego 
oddziałach. W przypadku awarii której usunięcie będzie wymagało naprawy urządzenia poza 
siedzibą, oddziałami i punktami Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na 
czas naprawy urządzenie zamienne o podobnych parametrach.  

10. Zamawiający przewiduje naliczanie kar umownych w wysokości – 10% wynagrodzenia 

wykonawcy za dane zlecenie serwisu / konserwacji / naprawy w oparciu o zaakceptowany 

przez zamawiającego kosztorys wraz z kosztami dojazdu, za każdą godzinę opóźnienia w 
świadczeniu usługi; w przypadku opóźnienia (tylko) w zakresie, o którym mowa w pkt 4 tj. 
czasu reakcji, kara umowna w wysokości 10 % liczona będzie od zryczałtowanego kosztu 
dojazdu, o którym mowa w pkt 5.  

11. Wykonawca dla każdego urządzenia zobowiązuje się prowadzić ewidencję napraw. 
 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu w 

zakresie: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania. 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia, 

3. dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

IV. PRZYGOTOWANIE OFERTY: 
 

1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym. 

2. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcę 

więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywy powoduje odrzucenie wszystkich 

ofert złożonych przez danego oferenta. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 

4. Ofertę należy przygotować w oparciu o formularz ofertowy stanowiący – załącznik nr 1 do 

zapytania ofertowego. 



 

 

 

 

 

5. Do oferty należy dołączyć aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis 

 właściwego rejestru gospodarczego,  

6. Oferta winna zawierać m.in. nazwę i adres wykonawcy, być podpisana (czytelnie lub  

z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione. 

7. 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. 

8. Wszystkie dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej  z oryginałem 

przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do podpisania oferty, z dopiskiem „ za zgodność  

z oryginałem”. 

9. Wykonawca powinien umieścić ofertę w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu. 

10. Treść oferty ma być napisana w formie wydruku komputerowego lub nieścieralnym 

atramentem. 

11. Nie spełnienie warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

 

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 

1. Ofertę należy przesłać za pośrednictwem:  

a. kuriera lub poczty za potwierdzeniem odbioru na adres Spółki: 

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 

ul. Piekary 19, 61-823 Poznań 

b. złożyć osobiście w sekretariacie Spółki piętro IX, pokój 908 w zamkniętych kopertach  

z dopiskiem „Zapytanie ofertowe WARP-13/Z/2016 – świadczenie obsługi 

serwisowej w zakresie bieżącej konserwacji oraz ewentualnych – w miarę 

potrzeb - napraw urządzeń biurowych: kserokopiarek, drukarek i niszczarek 

znajdujących się w siedzibie Zamawiającego jego oddziałach oraz punktach”. 

2. Oferty należy składać w terminie do 10.11.2016r. do godziny 14:00.  

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Osobami wyznaczonymi do kontaktu z Wykonawcą w sprawie niniejszego zapytania są:  

p. Michał Półrolniczak, tel.: 61 656 35 00 wew. 138, e-mail: michal.polrolniczak@warp.org.pl  

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

VI. KRYTERIUM WYBORU OFERTY: 

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium: 

 100% cena netto / brutto pojedynczej konserwacji urządzenia. 
 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę za pośrednictwem poczty 

elektronicznej oraz zamieści wyniki na stronie internetowej. 

 

VIII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

Wykonawca świadczyć będzie usługi w okresie od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. 
 

IX. PŁATNOŚCI: 

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

dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

 

X.   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). 
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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 – Formularz ofertowy + Oświadczenie oferenta 

 


