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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

pcpppidn.biposwiata.pl 

 

Głogów: Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu pn. 
Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego 

Numer ogłoszenia: 383980 - 2013; data zamieszczenia: 21.09.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia 
Nauczycieli w Głogowie , ul. Folwarczna 52, 67-200 Głogów, woj. dolnośląskie, tel. 76 833 32 11; 833 32 93, faks 
76 833 32 93. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pcpppidn.eu/centrum-profil.html 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń 
wielofunkcyjnych w ramach projektu pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu 
Głogowskiego. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 
dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu pn. Kompleksowe 
wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. Wykonawca sprzeda i dostarczy sprzęt 
komputerowy i urządzenia wielofunkcyjne w ilości i o pramateriach nie gorszych niż określonych w SWIZ. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostawy nowego sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych do 
siedziby Zamawiającego, tj. ul. Jedności Robotniczej 38, 67-200 Głogów. Dostarczony sprzęt ma być gotowy do 
użycia w dniu dostarczenia, tzn. wszystkie urządzenia mają mieć zainstalowane programy gotowe do użycia. 
Sprzęt objęty gwarancją producenta na 24 miesiące. Wykonawca zapewnia usługę door to door przez okres 24 
miesięcy kiedy dostarczony sprzęt jest objęty gwarancją, tzn. w ciągu 24h od zgłoszenia reklamacji przez 
Zamawiającego, Wykonawca odbiera sprzęt z siedziby Zamawiającego na własny koszt i dostarcza go do siedziby 
Zamawiającego niezwłocznie po dokonaniu naprawy lub wymiany na nowy na własny koszt. Przedmiot 
zamówienia podzielony jest na 11 (jedenaście) części. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.21.31.00-6, 30.21.61.10-0, 30.23.21.10-8, 
32.32.20.00-6, 30.23.72.30-3, 32.58.12.00-1. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11. 

http://pcpppidn.biposwiata.pl/
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II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA 
TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Nie precyzuje się 
 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Nie precyzuje się 
 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Nie precyzuje się 
 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Nie precyzuje się 
 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Nie precyzuje się 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 
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III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy 
przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 
kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Do oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) Wykonawcy są zobowiązani dołączyć, poza ww. dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie warunków podmiotowych 1. pełnomocnictwo, jeżeli zachodzą okoliczności 
powodujące konieczność dołączenia do oferty takiego dokumentu, 2. opis produktu równoważnego jeżeli 
zachodzą okoliczności powodujące konieczność dołączenia do oferty takiego dokumentu 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
http://pcpppidn.biposwiata.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum 
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Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 
38, pokój nr 3. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.10.2013 
godzina 08:15, miejsce: Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doskonalenia 
Nauczycieli w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 38, pokój nr 3. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 
Europejskiej: Projekt pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego 
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 
Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: komputer przenośny typu laptop - 9 sztuk. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 9 sztuk komputerów przenośnych 
typu laptop z procesorem Intel® Core i5 (2.5 GHz, 3 MB Cache), pamięć 8 GB DDR3 (1600 MHz), dysk 
twardy 500 GB, karta graficzna zgodna 2048 MB, karta muzyczna zintegrowana, 3 porty USB, dodatkowo 
wyjście HDMI, wyjście D-Sub, komunikacja: WiFi IEEE 802.11b/g/n, LAN 1 Gbps, Intel WiDi, Bluetooth, 
Czytnik kart pamięci SDXC, SDHC, SD , MS-Pro, MMC, Memory Stick, system operacyjny WINDOWS 8. 
Dodatkowo w skład zestawów komputerowych wchodzi 9 toreb pasujących rozmiarowo do w/w 
komputerów, 9 myszy optycznych, 9 ładowarek i baterii zgodnych z w/w komputerami oraz 9 
programów antywirusowych z licencją na 2 lata. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6. 
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14. 
 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: rzutnik multimedialny o rozdzielczości 1024 x 768 (XGA) pikseli - 2 sztuki. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 2 sztuki rzutników 
multimedialnych o rozdzielczości 1024 x 768 (XGA) pikseli, 1,07 mld liczby wyświetlanych kolorów, z 
dołączonym obiektywem, o rzeczywistym współczynniku proporcji obrazu 4:3, o współczynniku 
powiększenia 1,2 : 1, o mocy lampy 240 Wat, o żywotności lampy w trybie normalnym 3500 godzin, o 
kontraście 13000 : 1, o wielkości obrazu z 2 metrów 60 cali, z wbudowanym 1 głośnikiem, z pilotem z 
bateriami, torbą na projektor, osłona na obiektyw, kablem zasilającym i kablem VGA w zestawie, 
instrukcją obsługi w języku polskim, ze zintegrowaną kartą sieciową, z wejściami: 1 x HDMI, 1 x Mini DIN 
4-pin (S-Video), 1 x RCA Video, 1 x wejście na mikrofon, 2 x RCA (audio LR), 2 x stereo mini Jack, 1 x RS-
232, 1 x RJ45 1 x USB typ B, 2 x D-sub 15-pin. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.32.20.00-6. 
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14. 
 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  
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CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: rzutnik multimedialny krótkoogniskowy o rozdzielczości 1280 x 720 (WXGA) pikseli - 1 
sztuka. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 sztuka rzutnika 
multimedialnego krótkoogniskowego o rozdzielczości 1280 x 720 (WXGA) pikseli, 1,07 mld liczby 
wyświetlanych kolorów, z dołączonym obiektywem, o rzeczywistym współczynniku proporcji obrazu 
16:10, o współczynniku powiększenia 1,10 : 1, o mocy lampy 220 Wat, o żywotności lampy w trybie 
normalnym 4000 godzin, o kontraście 10000 : 1, o wielkości obrazu: 35-300 cali, z wbudowanym 1 
głośnikiem, z pilotem z bateriami, torbą na projektor, osłoną na obiektyw, kablem zasilającym i kablem 
D-Sub 15-pin w zestawie, instrukcją obsługi w języku polskim, z wejściami: 2 x HDMI, 1 x D-sub 15-pin, 1 
x Mini DIN 4-pin (S-Video), 3 x RCA (Component video/YPbPr), 1 x stereo mini-jack, 2 x RCA (audio LR), 
1 x USB typ B, 1 x RS-232, dodatkowo: adapter dla technologii intel widi. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.32.20.00-6. 
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14. 
 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: urządzenie wielofunkcyjne ksero/skaner/drukarka/fax - 1 sztuka. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 sztuka urządzenia 
wielofunkcyjnego ksero/skaner/drukarka/fax, ksero o prędkości kopiowania 15 kopi na minutę, o 
pojemności standardowej kasety na 250 arkuszy (A5-A3, 60-90 g/m2); podajnik boczny na 50 arkuszy 
(A6-A3, 60-120 g/m2), o pamięci 64MB, o rozdzielczości 600 x 600, wyświetlacz ciekłokrystaliczny, 
złącza USB 2.0 (standard), Ethernet 10/100BaseT, o funkcjach kopiowania: sortowanie elektroniczne, 
sortowanie krzyżowe (opcja), obracanie kopii, rezerwacja kopiowania, kopiowanie dwustronne (opcja), 
trzy broszury 2/4/8 w 1, kopiowanie książki, kopiowanie wizytówki, eliminacja tła, wydajność bębna 60 
000 kopi, wydajność tonera 9000 kopi, zasilanie: 220-240 V AC, 50-60 Hz; rozdzielczość skanowania: 
600/300/200 dpi, prędkość skanowania: 42 obrazy/min (A4, 300 dpi, z podajnika; drukarka o 
rozdzielczości 600 x 600 dpi, funkcje drukowania: drukowanie dwustronne (opcja), drukowanie 
broszury (opcja), łączenie obrazów, sortowanie elektroniczne, sortowanie krzyżowe (opcja), anulowanie 
zadania; system operacyjny: Windows 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008; funkcje faxu: 
blokowanie faksów, przesyłanie faksów, funkcja ponownego wybierania, bezpieczny odbiór, 
transmisja/odbiór z obracaniem, raport potwierdzający, menu w języku polskim wraz z instrukcją 
obsługi w języku polskim. W komplecie dodatkowy toner do urządzenia. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.21.61.10-0. 
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14. 
 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: urządzenie wielofunkcyjne ksero/skaner/drukarka/fax, w technologii drukowania 
laserowego - 1 sztuka. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 sztuka urządzenia 
wielofunkcyjnego ksero/skaner/drukarka/fax, w technologii drukowania laserowego czarnobiałego, o 
rozmiarze A4, o szybkości drukowania 36 stron na minutę, o wielkości pamięci 64MB, o wydajności 
3500 stron na miesiąc, obsługiwane języki drukarek PCL6, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, 
obsługiwane nośniki papieru: papier A4, papier A5, papier A6, koperty, obsługująca systemy operacyjne: 
Microsoft Windows 7, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Mac OS X v10.5.8, Mac OS 10.7 
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lub nowszy, Mac OS 10.6 lub nowszy, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2003; 
podajnik na 250 arkuszy, podajnik wielofunkcyjny na 50 arkuszy, ADF (automatyczny podajnik 
dokumentów) pojemność: 35 arkuszy, moduł druku dwustronnego, złącze 1x USB 2.0, 1x RJ-45 
(FastEthernet 10/100), menu w języku polskim wraz z instrukcją obsługi w języku polskim. W 
komplecie dodatkowy toner do urządzenia. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.21.61.10-0. 
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14. 
 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: drukarka - 1 sztuka. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 sztuka drukarki, o rozmiarze 
drukowania w formatach A4 i A3, o szybkości drukowania 40 stron na minutę, pojemność podajnika 
papieru 500 sztuk, z automatycznym dupleksem, zainstalowania pamięć 128 MB, 1 x USB 2.0, z 
bezprzewodową kartą sieciową, obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 7, Microsoft 
Windows Vista, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 
2008, Microsoft Windows Server 2003, Mac OS, menu w języku polskim wraz z instrukcją obsługi w 
języku polskim. W komplecie dodatkowy toner do urządzenia. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.21.10-8. 
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14. 
 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: tablica interaktywna - 1 sztuka. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 sztuka tablicy interaktywnej, 
twarda, przeznaczona do projekcji i rysowania pisakami suchościeralnymi, o wymiarach 193,4 x 119,4 
cm, o przekątnej obszaru roboczego 88 cali, obsługiwana rozdzielczość: 8,000 x 8,000pikseli, 
komunikacja z komputerem Przewodowa: poprzez port USB bez konieczności używania adapterów i 
specjalnych kabli, menu w języku polskim wraz z instrukcją obsługi w języku polskim, oprogramowanie i 
sterowniki: Win 98/Me/NT/2000/XP/Vista/Windows 7 (32 i 64 bit), Mac OS, Linux, oprogramowanie 
do każdego z tych systemów w języku polskim; tablica zasilana bezpośrednio poprzez port USB; Pisaki 
nie wymagające zasilania, bez elementów elektronicznych, w zestawie 4 pisaki, wskaźnik, ,kable USB 
(5m), mocowanie ścienne do tablicy, oprogramowanie; z tablicą zestaw dwóch trójdrożnych głośników z 
wbudowanym wzmacniaczem, menu w języku polskim wraz z instrukcją obsługi w języku polskim. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.32.20.00-6. 
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14. 
 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: urządzenie typu Pendrive - 40 sztuk. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 40 sztuk urządzeń typu Pendrive 
o pojemności 16 GB, Interfejs USB 3.0. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.72.30-0. 
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14. 
 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  



 

 
Projekt  pn. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego współfinansowany  

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  
Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół  

 

 

 

 

  

 
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR ZP/07/2013 

Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu  
pn. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego” 

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: pamięć zewnętrzna - 2 sztuki. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 2 sztuki pamięci zewnętrznej o 
pojemności 1000 GB, Interfejs USB 3.0, format 2,5 cala. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.72.30-0. 
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14. 
 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: aparat fotograficzny - 1 sztuka. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 sztuka aparatu fotograficznego 
12 mln pikseli, ogniskowa obiektywu 5-60 mm, zoom optyczny 12 x, zoom cyfrowy 4 x, opcje 
fotografowania: auto, światło słoneczne chmury, światło żarowe, światło jarzeniowe, światło jarzeniowe 
H, ustawienie ręczne, tryb ustawienia ostrości automatyczny i makro, obsługiwane typy kart pamięci: 
SecureDigital Card, SecureDigital Card High-Capacity (SDHC), SecureDigital eXtended Capacity (SDXC), 
funkcja samowyzwalacza, funkcja nagrywania sekwencji video z dźwiękiem, wbudowana lampa 
błyskowa, przekątna LCD 3,2 cala, interfejsy: 1 x USB 2.0 H-S, 1 x HDMI, 1 x wyjście A/V, zasilanie 
akumulator Li-Ion, załączony zasilacz sieciowy, ekran dotykowy; w skład zestawu wchodzi dodatkowo 
karta pamięci 8 GB, torba na aparat, menu w języku polskim wraz z instrukcją obsługi w języku polskim. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.32.20.00-6. 
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14. 
 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: urządzenie typu fax - 1 sztuka. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 sztuka urządzenia typu fax, w 
technologii drukowania laserowego, o rozmiarze A4, o pamięci 16MB, pojemność pojemnika papieru 
250 sztuk, obsługiwane nośniki: koperty, etykiety papierowe, papier gruby, papier wtórnego przerobu, 
papier typu Bond, papier gładki, menu w języku polskim wraz z instrukcją obsługi w języku polskim. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.58.12.00-1. 
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14. 
 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 
 
 


