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BWA-A-12/4/2017 

 

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej             
nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 EURO 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4/2017 

                      Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach ul. Kapitulna 2, 25-011 Kielce   

                                              zaprasza do składania ofert na zamówienia pn.: 

 

Zakup, dostawę i montaż  fabrycznie nowego urządzenia wielofunkcyjnego Konica 

Minolta bizhub C368 dla potrzeb Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach 

 

 

1. Szczegółowa specyfikacja kolorowego urządzenia A3 Konica Minolta C368: 

 

-  automatyczny dwustronny podajnik oryginałów  
–drukarka sieciowa (wszystkie systemy operacyjne Ms Windows, Mac OS, Linux) 
–kolorowy skaner sieciowy (skany do folderu, maila, serwer itp) 
–moduł dupleksu (dwustronne kopiowanie/drukowanie) 
–2 uniwersalne zasobniki na papier (A6 – SRA3 o gramaturze do 300 g/m2) 
– jedna uniwersalna kaseta na papier PC 110 
- program do rozpoznawania tekstu  OCR 

              

 

 
2. Warunki udziału w postępowaniu: 

 
1) Urządzenie wielofunkcyjne, o którym mowa w pkt. 1 musi byd fabrycznie nowe, 

nienoszące śladów uszkodzeo zewnętrznych oraz uprzedniego używania, posiadające 
gwarancję producenta. 

2) Urządzenie powinno spełniad wymagane polskim prawem normy oraz byd wolne od wad 
prawnych 

3) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy, której projekt stanowi 
załącznik do niniejszego zapytania. 

4) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby 
Zamawiającego na własny koszt. 

 

 



 

 

Miejsce dostawy: 

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, 25-011 Kielce, ul. Kapitulna 2 

 
3. Termin realizacji zamówienia: 7 dni od momentu podpisania umowy 
 
4. Miejsce, forma składania ofert i informacje szczegółowe na temat zamówienia: 
1. Oferta powinna byd przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 
administracja@bwakielce.art.pl,  w terminie do dnia 04.05.2017 r. do godz. 10.00 
2. Na kopercie powinien  znajdowad się opis: Oferta na  zakup, dostawę i montaż  
urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach 
3. Do oferty należy dołączyd: kserokopię (poświadczoną za zgodnośd z oryginałem) odpisu  z 
właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji  informacji o działalności gospodarczej w celu 
weryfikacji, czy oferta została złożona przez osobę upoważnioną. Wystawiony w dacie nie 
wcześniejszej niż sześd miesięcy przed datą złożenia oferty 
W przypadku składania oferty przez  osobę niewymienioną w rejestrze do oferty należy 
dołączyd pełnomocnictwo/upoważnienie do składania ofert.  
 
5. Oferent powinien stworzyd ofertę na formularzu dołączonym do niniejszego zapytania. 
    Oferta powinna byd: 
        - opatrzona pieczątką firmową, 
        - posiadad datę sporządzenia,  
        - zawierad adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP 
        - podpisana czytelnie przez wykonawcę 
 
  
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:   

Ocena oferty: 

 najniższa cena 100% 
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zleci dostawę urządzenia 
wielofunkcyjnego Oferentowi, którego cena będzie najniższa. 

 
6. Osoby uprawnione do porozumienia się z Wykonawcą : 
Informacje udzielane będą w dni robocze (pon. –pt.) od godz. 10.00 do godz. 15.00 
Pani  Aneta Pędzik tel. 696 476 272 lub drogą mailową pod adresem 
administracja@bwakielce.art.pl  
 
7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie drogą mailową 
wszystkie podmioty, które przesłały oferty. 
2. Z oferentem, który zaproponuje najniższą cenę w ciągu 5 dni od przesłania informacji o 
wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie podpisana umowa. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury zapytania ofertowego 
bez podania przyczyny. Z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie wobec 
Zamawiającego. 
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4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy tylko z wybranym Wykonawcą. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie. 
6. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszad żadnych roszczeo 
względem Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach z tytułu  przygotowania i złożenia  oferty 
na to zapytanie. 
7. Każdy oferent przed upływem terminu składania ofert może zmienid lub wycofad swoją 
ofertę. 
8. Do niniejszego postępowania,  zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo Zamówieo Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) przepisy w/w 
ustawy  nie mają zastosowania. 

 

Załączniki: 
 
    Zał. Nr 1 Wzór formularza ofertowego  
    Zał. Nr 2 Projekt umowy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  


