KC-4/2016

OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym, pisemnym na wykonanie zamówienia
o wartości nieprzekraczającej, wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30.000 €
1. Organizator przetargu:
Gmina Mikołów
Rynek 16, 43-190 Mikołów
telefon: 32/3248500, fax: 32/3248400, strona internetowa: www.bip.mikolow.eu
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg wyłączony spod stosowania ustawy Prawo
prowadzony w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

zamówień

3. Przedmiot zamówienia:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek
Miasta w Mikołowie.

publicznych

na potrzeby Urzędu

Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek
i kopiarek (tonery, tusze, bębny) na potrzeby Urzędu Miasta w Mikołowie.
Materiały eksploatacyjne (tonery, tusze, bębny do drukarek) wymienione poniżej:
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Drukarka
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Brother Hl5440D/ 5450DN/ 5470 Drum
Unit - Black
Brother DCPJ4110DW BK
Brother DCPJ4110DW C
Brother DCPJ4110DW M
Brother DCPJ4110DW Y
Brother HL5450DN
Canon Multipass C30
CANON IR 2016/2016J/2018/2022
CANON IR 1018/1024
CANON iR1024 bęben
CANON IR 2520
Canon Pixma Ix 6550 BK
Canon Pixma Ix 6550 C
Canon Pixma Ix 6550 M
Canon Pixma Ix 6550 Y
Canon Pixma Ip 4700 BK
Canon Pixma Ip 4700 C
Canon Pixma Ip 4700 M
Canon Pixma Ip 4700 Y
Canon Pixma Ip 5300 BK
Canon Pixma Ip 5300 C
Canon Pixma Ip 5300 M
Canon Pixma Ip 6700 PC
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przy pokryciu
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Canon Pixma Ip 6700 PM
Canon Pixma Ip 5300 Y
CANON MF 4370
Canon IP100 color
Canon IP100 black
Canon Pixma Ix 6550 BK
Canon Pixma Ix 6550 PGBK
HP - Business Inkjet 2800 black
HP - Business Inkjet 2800 cyan
HP - Business Inkjet 2800 yellow
HP - Business Inkjet 2800 magenta
HP - Business Inkjet 2800 black głowica
HP - Business Inkjet 2800 cyan głowica
HP - Business Inkjet 2800 yellow głowica
HP - Business Inkjet 2800 magenta
głowica
Hp Laserjet 1100
Hp Laserjet 1200
Hp Laserjet P2055
Hp Color Laserjet Cp5225 black
Hp Color Laserjet Cp5225 cyan
Hp Color Laserjet Cp5225 yellow
Hp Color Laserjet Cp5225 magenta
Hp Laserjet Pro M201dw
Hp Laserjet 1300
Hp Laserjet 1320
Hp Laserjet P2015
HP DesignJet T1100 Y
HP DesignJet T1100 G
HP DesignJet T1100 C
HP DesignJet T1100 B
HP DesignJet T1100 M
sharp MX-2310U Black
sharp MX-2310U cyan
sharp MX-2310U magenta
sharp MX-2310U yellow
oce cs2424 black photo
oce cs2424 matte black
oce cs2424 magenta
oce cs2424 cyan
oce cs2424 yellow
Xerox Workcentre 3210
Canon Pixma Ip 4700 BK
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3500
6500
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7000
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2200
4000
6000
7000
poj. 130 ml
poj. 130 ml
poj. 130 ml
poj. 130 ml
poj. 130 ml
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10000
10000
10000
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130
130
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130
2000
600

Materiały eksploatacyjne będą dostarczane partiami (w formie zamówień
cząstkowych) w zależności od potrzeb Organizatora przetargu.

2) W przypadku zaoferowania materiałów eksploatacyjnych równoważnych, Oferent
zobowiązany jest do wykazania, że oferowane przez niego materiały eksploatacyjne
spełniają wymagania określone przez Organizatora przetargu.
3) Przez materiał eksploatacyjny równoważny Organizator przetargu rozumie produkt
o parametrach nie gorszych niż wskazane oraz:
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a) fabrycznie nowy, nie regenerowany, pochodzący z bieżącej produkcji,
wytworzony seryjnie w cyklu produkcyjnym,
b) opakowany hermetycznie, nie noszący śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz
używania,
c) który zapewnia jakość wydruku co najmniej taką, jak materiał oryginalny,
zalecany przez producenta sprzętu,
d) który nie ogranicza pełnej współpracy z programem sprzętu, monitorującym stan
zasobników z tuszem lub tonerem
e) który w żadnym stopniu nie narusza praw patentowych ani innej własności
intelektualnej,
f) w którym wszystkie części są nowe, w szczególności bęben światłoczuły, listwa
podająca, listwa zbierająca, wałek magnetyczny,
g) w którym zastosowano toner/ tusz dopasowany do pracy z danym urządzeniem.
4) Oferent zobowiązany jest do udzielenia minimum 12 - miesięcznej gwarancji na
dostarczone tonery i tusze.
5) Oferent bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu
spowodowane używaniem zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych.
6) W przypadku dostarczenia materiałów eksploatacyjnych, których użycie spowoduje
uszkodzenie urządzenia drukującego Oferent zobowiązany będzie do usunięcia
tych uszkodzeń swój koszt w terminie 5 dni roboczych od daty telefonicznego
(potwierdzonego faksem) lub pisemnego zgłoszenia uszkodzenia przez
Organizatora przetargu.
7) W przypadku, gdy czas naprawy urządzenia, o którym mowa w ust. 6 przekroczy 5
dni roboczych, na żądanie Organizatora przetargu Oferent dostarczy Organizatorowi
przetargu na czas naprawy urządzenie zastępcze o takich samych lub wyższych
parametrach i funkcjonalności na koszt Oferenta.
8) W przypadku trwałego uszkodzenia urządzenia drukującego z przyczyn, o których
mowa w ust. 6 (braku możliwości dokonania naprawy) Oferent zobowiązany będzie
do dostarczenia urządzenia o takich samych lub wyższych parametrach (standardzie
i funkcjonalności) oraz o podobnym poziomie zużycia (ilość wydruowanych kopii) lub
zwrotu kosztów brutto zakupu nowego urządzenia takiego samego lub innego o
takim samym lub nie gorszym standardzie i funkcjonalności oraz takich samych
parametrach lub parametrach lepszych.
9) W przypadku, gdy toner spowoduje zabrudzenie mechaniczne urządzenia przez
wysypujący się wkład barwiący, Oferent zobowiązany będzie do oczyszczania
urządzeń w budynku Organizatora przetargu, w którym to urządzenie jest
eksploatowane, na własny koszt w terminie 2 dni roboczych od otrzymania
zgłoszenia od Organizatora przetargu.
10) Oferent zobowiązany będzie dostarczać materiały eksploatacyjne spełniające
wymagania Organizatora przetargu, Organizator przetargu wymaga, aby
Wykonawca wypełnił w formularzu oferty cenowej kolumny oznaczone jako „3”, „4”,
„5”. Opisy zamieszczone przez Oferentów w ww. kolumnach traktowane będą jako
deklaracja (oświadczenie) Oferenta dotycząca dostarczanych przez niego
materiałów eksploatacyjnych, a także będą służyły Organizatorowi przetargu do
sprawdzenia, czy dostarczone przez wybranego Oferenta materiały eksploatacyjne
są zgodne z zaoferowanymi.
11) Dostarczane w ramach umowy materiały eksploatacyjne muszą posiadać na
opakowaniach zewnętrznych: informację o producencie, nazwę (symbol) materiału
eksploatacyjnego, opis zawartości, wskazanie urządzenia/urządzeń do
jakiego/jakich dany materiał eksploatacyjny jest przeznaczony.
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12) Organizator przetargu informuje, że w trakcie realizacji Umowy, Oferent
zobowiązany będzie do dostarczania materiałów eksploatacyjnych partiami – w
formie zamówień cząstkowych, stosownie do potrzeb Oferenta. Wielkość i termin
dostarczenia każdej partii materiałów eksploatacyjnych będzie wynikać z
jednostronnej dyspozycji Organizatora przetargu, która przesłana będzie Oferentowi
pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Dostawy częściowe należy realizować
najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia przez
Organizatora przetargu.
13) Oferent zobowiązany będzie do dostarczania materiałów eksploatacyjnych do
miejsca każdorazowo wskazanego przez Organizatora przetargu na swój koszt.
14) Jeżeli w trakcie trwania umowy Organizator przetargu stwierdzi, iż wydajność,
jakość lub niezawodność dostarczonych produktów równoważnych odbiega na
niekorzyść 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, może zażądać od
Oferenta zamiany materiału oferowanego na materiał oryginalny, pochodzący od
producenta urządzenia.
4. Oferty częściowe:
Organizator przetargu nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Termin wykonania zamówienia:
od daty podpisania umowy do 31.12.2016 r., lub do wyczerpania przedmiotu umowy.
6. Warunki udziału w przetargu oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające
spełnianie tych warunków:
6.1. posiadanie wiedzy i doświadczenia, tj. wykonanie w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonali z należytą starannością co najmniej
1 dostawę materiałów eksploatacyjnych tuszy, tonerów, bębnów do drukarek
o łącznej wartości brutto min. 30 000,00 zł
Oferent składa wykaz wykonanych dostaw wg załącznika nr 2 do ogłoszenia wraz
z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw.
7. Wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
8. Sposób porozumiewania się organizatora przetargu z oferentami:
Mail organizatora przetargu: KC@mikolow.eu, faks 32/3248400
Na żądanie oferentów lub organizatora przetargu strony potwierdzają fakt otrzymania
e-mailu, faksu.
Organizator przetargu nie dopuszcza kierowania korespondencji elektronicznej na inny
adres e-mail, pod rygorem uznania jej za nie doręczoną.
Organizator przetargu będzie przesyłał korespondencję drogą elektroniczną wyłącznie
na adres e-mail lub faks wskazany w ofercie, z włączoną opcją „żądaj potwierdzenia
przeczytania” dla wszystkich wysyłanych wiadomości, konsekwencje niedbałego,
nieczytelnego lub błędnego podania adresu przez oferenta w swojej ofercie obciążają
wyłącznie oferenta.
Zapytania oferentów dotyczące przetargu wraz z odpowiedziami będą umieszczane na
stronie internetowej organizatora przetargu, pod warunkiem, że wpłyną do organizatora
przetargu nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert (dzień składania
ofert wlicza się do tego okresu).
Osoby upoważnione – Adam Trawka, Artur Salwerowicz.
4

KC-4/2016
9. Termin związania ofertą:
20 dni od terminu składania ofert.
10. Sposób przygotowania oferty cenowej:
Oferta winna składać się z :
10.1. formularza oferty cenowej
10.2. kopii pełnomocnictwa, jeżeli Oferenta reprezentuje pełnomocnik.
10.3. dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postępowaniu –
wykazu dostaw wraz dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.
Oferta winna być sporządzona w języku polskim i napisana pismem czytelnym.
Wszystkie elementy oferty powinny być podpisane przez osobę /osoby/ uprawnioną /e/
do występowania w imieniu oferenta i zaciągania w jego imieniu zobowiązań.
W przypadku spółki cywilnej wszystkie dokumenty winny być podpisane przez
wszystkich wspólników lub winien być ustanowiony pełnomocnik.
Cena ofert powinna być podana w PLN cyfrowo.
Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
Ofertę należy składać w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie opisanej:
„Oferta KC – 4/2016 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek na
potrzeby Urzędu Miasta w Mikołowie”
11. Miejsce oraz termin składania ofert cenowych:
Oferty należy składać na adres Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16 , pokój nr 1, nie
później niż do dnia 25.07.2016 r. do godz. 11:00 w przypadku przesyłek pocztowych
należy je nadać z odpowiednim wyprzedzeniem – liczy się data i godz. doręczenia
przesyłki organizatorowi przetargu.
Oferty złożone po terminie nie będą podlegać ocenie.
Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:00.
12. Opis sposobu obliczenia ceny:
Oferent w formularzu oferty powinien wskazać ceny jednostkowe brutto oraz wyliczyć
kwotę ogółem brutto, z uwzględnieniem wszystkich kosztów dodatkowych, których
poniesienie jest niezbędne do realizacji zamówienia.
13. Opis kryteriów wyboru oferty oraz sposób oceny ofert:
Organizator przetargu oceni i porówna jedynie oferty zgodne z warunkami
przedstawionymi w ogłoszeniu.
Kryteriami oceny ofert są:
Cena – 50 pkt
Rodzaj materiałów eksploatacyjnych – 50 pkt
Punktacja wg wzoru:
Cn / Co x 50 pkt + Ro / Rnw x 50 pkt = ………pkt
gdzie:
Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert
Co = cena oferty ocenianej
Ro – ilość zaoferowanych oryginałów w ofercie ocenianej
Rnw – najwyższa ilość zaoferowanych oryginałów w złożonych ofertach
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Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. ( 50 pkt za cenę i 50 pkt za rodzaj
materiałów eksploatacyjnych)
Ilość punktów zostanie wyliczona i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
14. Formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:
Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej
www.bip.mikolow.eu oraz przekazana wybranemu oferentowi.
15. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy:
Wzór umowy stanowi zał. do niniejszego ogłoszenia.
16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej:
Roszczenia odszkodowawcze na zasadach ogólnych.
17. Postanowienia końcowe:
17.1. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do jego unieważnienia bez podania
przyczyny.
17.2. Informacja o zawarciu umowy zostanie zamieszczona na stronie internetowej
www.bip.mikolow.eu.
17.3. Ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane przed
upływem terminu składania ofert.
17.4. Organizator przetargu wykluczy oferenta, który w okresie 3 lat przed ogłoszeniem
przetargu, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w
szczególności gdy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie.
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