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Warszawa, dnia 03.07.2019 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Zamawiający AMW REWITA Sp. z o.o., ul. św. J. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa zaprasza do złożenia 

oferty cenowej na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących 

wraz z odbiorem zużytych pojemników po materiałach eksploatacyjnych dla Biura Zarządu AMW 

REWITA Sp. z o.o. 

I. Zamawiający: 

AMW REWITA Sp. z o.o. 

ul. św. J. Odrowąża 15 

03-310 Warszawa 

NIP: 701 030 24 56 

Regon: 142 990 254 

Osoba kontaktowa: Marcin Parowicz e-mail: it@rewita.pl  

 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych (zwanych dalej 

„materiałami”) do urządzeń drukujących wraz z odbiorem zużytych pojemników po materiałach 

eksploatacyjnych od Zamawiającego. Wykaz wymaganych materiałów eksploatacyjnych  

do urządzeń drukujących znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego został wskazany w Tabeli  

nr 1. Dostawa materiałów eksploatacyjnych będzie odbywać się sukcesywnie od dnia podpisania 

umowy przez okres 24 miesięcy lub do chwili zrealizowania dostaw na łączną kwotę przewidzianą 

w Umowie, jeśli fakt ten nastąpi przed upływem okresu 24 miesięcy wykonywania dostaw 

materiałów, z zastrzeżeniem, że pierwsza dostawa nastąpi w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.  

Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego, tj. ul. Św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa. 

 

 

Tabela nr 1 – Wykaz wymaganych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących 

znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego. 
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Lp. 
Urządzenia drukujące  

Gwarancja 

Symbol 

oryginalnego 

materiału 

eksploatacyjnego 

Min. 

wydajność 

stron 

Ilość 

szt. 
Producent Model Rodzaj materiału 

1. HP LaserJet P2055 Toner po gwarancji HP CE505X 6500 10 

2. HP  Color Laser Jet  Pro MFP M277 Toner C po gwarancji CF401X 2300 22 

3. HP  Color Laser Jet  Pro MFP M277 Toner M po gwarancji CF403X 2300 22 

4. HP  Color Laser Jet  Pro MFP M277 Toner Y po gwarancji CF402X 2300 22 

5. HP  Color Laser Jet  Pro MFP M277 Toner BK po gwarancji CF400X 2800 44 

6. HP Laser Jet 1320 Toner po gwarancji Q5949X 6 000 3 

7. Konica Minolta Bizhub C3350 Toner BK po gwarancji TNP-48K 10 000 5 

8. Konica Minolta Bizhub C3350 Toner C po gwarancji TNP-48C 10 000 2 

9. Konica Minolta Bizhub C3350 Toner M po gwarancji  TNP-48M  10 000 2 

10. Konica Minolta Bizhub C3350 Toner Y po gwarancji  TNP-48Y  10 000 2 

11. Konica Minolta Bizhub C3350 Pojemnik na zużyty toner po gwarancji A4Y5WY1 - 3 

12. Konica Minolta Bizhub C3350 Bęben BK po gwarancji IUP22K 50000 2 

13. Konica Minolta Bizhub C3350 Bęben C po gwarancji IUP22C 50000 2 

14. Konica Minolta Bizhub C3350 Bęben M po gwarancji IUP22M 50000 2 

15. Konica Minolta Bizhub C3350 Bęben Y po gwarancji IUP22Y 50000 2 

16. Konica Minolta Bizhub 4020 Toner 
do grudnia 

2020 
TNP-40 20 000 5 

17. Konica Minolta Bizhub 4020 Bęben BK 
do grudnia 

2020 
IUP-18 60000 2 

18. OKI B432 Toner po gwarancji 45807111 12 000 1 

 

2. Dostarczane materiały eksploatacyjne muszą być nowe, nieużywane, nieuszkodzone, zapakowane 

w oryginalnych, hermetycznie zamkniętych przez producenta opakowaniach.  

3. Dostawa zamawianych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących następować będzie 

partiami, a wielkość każdej partii wynikać będzie z dyspozycji Zamawiającego, określanych 

każdorazowo zamówieniami jednostkowymi, zgłaszanymi drogą elektroniczną  

przez Zamawiającego. 

4. Materiały muszą być dostarczane w oryginalnych opakowaniach oraz posiadać zabezpieczenia, 

które pozwalają na prawidłowe przechowywanie oraz bezpieczny transport. 

5. Materiały muszą posiadać atesty lub spełniać inne wymagania dopuszczające do obrotu, wymagane 

prawem polskim lub UE.  

6. Na opakowaniach powinny być wypisane wszystkie typy urządzeń, z którymi materiały 

eksploatacyjne są kompatybilne, czyli dopuszczone do stosowania oraz powinny zawierać logo  

i nazwę producenta oraz numer katalogowy (symbol), data produkcji lub termin ważności  

nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od dnia odbioru danej dostawy przez Zamawiającego. 

7. Dostawca zapewnia Zamawiającego o dobrej, jakości dostarczonego towaru i jego zgodności 

z obowiązującymi normami technicznymi. 



 

 

Strona 

 3 z 6 

8. Dostawca zobowiązany jest do udzielenia 12-miesiecznej gwarancji na dostarczone materiały 

eksploatacyjne. 

9. Dostawca lub podmiot przez niego wskazany zobowiązany jest do odbioru pustych, zużytych 

pojemników po materiałach eksploatacyjnych. Odbiór zużytych pojemników będzie następował  

po telefonicznym lub elektronicznym zgłoszeniu w ciągu 48 godzin. 

10. Odbiór pustych, zużytych materiałów eksploatacyjnych będzie odbywał się na podstawie „karty 

przekazania odpadu”. Po dokonanym odbiorze odpadów Wykonawca zobowiązany  

jest do przedstawienia Zamawiającemu protokołu utylizacyjnego. Dostarczenie przez Wykonawcę 

Zamawiającemu protokołu/ów utylizacyjnego/ych powinno nastąpić nie później niż w terminie 

do 14 dni roboczych od dnia odbioru odpadów. 

11. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu Zamawiającego, 

spowodowane używaniem zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych, czyli każde urządzenie 

chronione gwarancją naprawy w przypadku uszkodzenia spowodowanego zastosowaniem 

zaoferowanego produktu. Dostawca zobowiązany będzie do usunięcia tych uszkodzeń na swój 

koszt. 

12. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na produkty równoważne pod warunkiem, że produkt 

równoważny posiada identyczne lub lepsze parametry jak produkty wskazane przez Zamawiającego 

w opisie przedmiotu zamówienia. Produkt równoważny nie może być produktem regenerowanym 

i nie może być poddany procesowi ponownego napełniania. Wszystkie elementy wchodzące  

w skład materiałów muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieprefabrykowane, 

niewchodzące wcześniej (pierwotnie) w całości ani w części w skład innych materiałów. 

Wykonawca może zaproponować taki produkt, który będzie spełniać wszystkie wymagane 

parametry, normy, standardy jakościowe i właściwości jak produkt określony w Tabeli powyżej,  

w szczególności takie jak: funkcjonalność, jakość druku (kopii), wydajność, szybkość schnięcia 

(utrwalania), nie zamazywanie się druku (kopii). 

13. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę zastępczych materiałów eksploatacyjnych, których 

użycie spowoduje utratę przez Zamawiającego gwarancji na użytkowane urządzenia drukujące, 

Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów związanych z serwisem sprzętu 

do czasu wygaśnięcia gwarancji producenta. 

14. Realizacja umowy obejmuje ponadto dostarczenie wraz z wniesieniem na miejsce wskazane przez 

upoważnionego do tego pracownika, zgodnego z warunkami Zamówienia, opakowanego w sposób 

trwały i zabezpieczony przez wpływem czynników atmosferycznych, przedmiotu umowy na adres 

Zamawiającego (ul. Św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa). Wykonawca zobowiązany  

jest do kontaktu z Zamawiającym z wyprzedzeniem minimum 24 godzin w celu poinformowania 

goo godzinie i dacie dostawy. Dostawa może nastąpić w dniach od poniedziałku do piątku od godz. 

8:00 do 15:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 
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III. Warunki udziału w postępowaniu: 

 

1. Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi wykazać, że najpóźniej na dzień składania ofert 

spełnia niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: 

1) Posiada uprawnienia do wykonywanej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania.  

2) Posiada wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie niniejszego zamówienia, tj.: 

a) Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, 

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje główne dostawy  

w zakresie dostarczania materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących  

w tym, co najmniej 2 (dwie) dostawy materiałów eksploatacyjnych  

do urządzeń drukujących o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł (słownie: 

dwadzieścia tysięcy złotych) brutto każda. Zamawiający nie dopuszcza 

sumowania wartości dostaw w celu potwierdzenia spełniania powyższego 

warunku - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do formularza 

oferty 

b) Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  

do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku 

w tym zakresie. 

c) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 

Oferty bez załączonych dokumentów i oświadczeń będą automatycznie odrzucane. 
 

2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym  

przez Zamawiającego w części II, Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 

1) Wykaz oferowanych materiałów eksploatacyjnych zgodnie ze wzorem 

stanowiącym Załącznik nr 2 do formularza oferty w formie szczegółowej 

specyfikacji. 

2) Tylko w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę równoważnych materiałów 

eksploatacyjnych do Oferty należy dołączyć dokument potwierdzający specyfikację 

techniczną danego materiału eksploatacyjnego producenta tego materiału,  

ze szczególnym uwzględnieniem potwierdzenia ilości drukowanych stron 

(wydajności) oraz zgodności z normami: ISO/IEC 19752 (dla materiałów 

eksploatacyjnych do monochromatycznych drukarek laserowych), ISO/IEC 19798 

(dla materiałów eksploatacyjnych do kolorowych drukarek laserowych),  

np.: kserokopie kart katalogowych, wyniki testów wydajnościowych, wydruki ze stron 

internetowych producenta materiału eksploatacyjnego. 

3) Ofertę – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego; 

4) Formularz ofertowo – cenowy zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego; 
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IV. Kryterium wyboru oferty 
 

1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który zaoferuje najkorzystniejszy bilans ceny za realizację 
zamówienia, terminu wykonania, z zastrzeżeniem, że kierował się będzie interesem Spółki celem 
uzyskania profesjonalnej usługi na korzystnych dla siebie warunkach. 
 

a) Cena za realizację zamówienia. 
Zamawiający oceni łączną cenę ofertową netto za realizację zamówienia zaproponowaną przez 
Wykonawcę. Cena ofertowa netto musi zawierać wszelkie koszty realizacji zamówienia,   
w szczególności koszty transportu, materiałów niezbędnego do zrealizowania zamówienia oraz inne 
koszty, które musi ponieść Wykonawca celem właściwego wywiązania się ze zobowiązania. 
Cena za realizację zamówienia stanowił będzie 60% kryterium oceny ofert. 
 

b) Rodzaj materiałów eksploatacyjnych. 
 

Kryteria Znaczenie 

Cena 60% 

Rodzaj materiałów eksploatacyjnych - oryginał 40% 

Razem 100 % 

Uwaga: w przypadku zaoferowania materiału równoważnego wykonawca otrzyma 0 (zero) 
punktów. 
 
2. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych  

(e-mail/telefon) po otrzymaniu ofert. 
3. Zamawiający zastrzega możliwość doprecyzowania lub korekty przedmiotu zamówienia. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia zapytania ofertowego bez podania przyczyny. 
5. Oferta dla swojej ważności powinna zostać podpisana przez osobę właściwie umocowaną  

do reprezentacji Wykonawcy.  
 
 
V. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. 
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawcy mogą przekazywać:  

pisemnie/drogą elektroniczną. 
 
 
VI. Termin składania ofert 

Ofertę można złożyć do dnia 09.07.2019 r., do godz. 11:00, drogą elektroniczną na adres: it@rewita.pl 
 

 
VII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 
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”, informujemy, 

że:  

mailto:it@rewita.pl
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 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AMW REWITA Sp. z o.o.,  

ul. św. J. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w AMW REWITA Sp.  z o. o. jest Pani Agnieszka Radtke, 

kontakt: adres e-mail iod@rewita.pl; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotu umowy na podstawie  

art. 6 ust. 1 lit. b RODO w postępowaniu prowadzonym zgodnie z Regulaminem zakupów w AMW 

Sp. z o.o.; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wspólnicy i pracownicy Administratora  

w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 6 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo  

do przenoszenia danych. 

 ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.; 

 podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji 

przedmiotu umowy. 

 
 
 
 
 
Załączniki: 
 
1. Formularz ofertowy. 
2. Wzór wykazu oferowanych materiałów eksploatacyjnych. 
3. Wzór wykazu zrealizowanych dostaw. 
4. Formularz ofertowo cenowy. 
5. Wzór umowy. 

 
 
 

 
 
 
 

….……O/Z……… 


