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Marianowo, dnia 22.12.2011 r. 
 
Stowarzyszenie „SIEJA” 
ul. Mieszka I 1 
73-121 Marianowo 
Tel. +48 91 561 38 66, fax +48 91 561 38 66 
kom.: 883 602 959; 883 603 720;  
883 600 346; 883 500 759. 
e-mail: lgr-sieja@wp.pl 
strona internetowa: lgr-sieja.pl 
 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 7/2011 
 

Zapraszamydo przedłożenia propozycji odnośnie poniższego zakresu. 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 
Stowarzyszenie „SIEJA”; ul. Mieszka I 1; 73-121 Marianowo; NIP: 854-236-44-87;                  
REGON: 320-73-52-25; KRS: 0000338733 zaprasza do złożenia oferty na dostarczenie 
urządzenia wielofunkcyjnego. 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest urządzenie wielofunkcyjne . Zakup w ramach działania 

środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji 
polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu 
umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności na rok 2011. Program Operacyjny 
,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 
2007-2013”. 
 

2. Zamawiający wymaga, aby urządzenie było nowe 
.  

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 

a. Prędkość kopiowania/drukowania 28 str./min. A4 
b. Automatyczny odwracający podajnik dokumentów (ARDF) na 50 ark.    
c. Duplex (kopiowanie i drukowanie dwustronne) 
d. 2 x kaseta na 500 ark./każda 
e. Podajnik ręczny na 100 ark. 
f. Pamięć wbudowana 768MB RAM + 40GB HDD 
g. Karta sieciowa                                                                                                 
h. Drukowanie sieciowe 
i. Kolorowy skaner sieciowy 600 dpi min. 50 stron w czerni i 25 w kolorze 
j. Skanowanie do SMB, FTP formaty wyjściowe JPG,TIFF,PDF. 
k. Toner czarny o wydajności 11 000 wydruków A4 (krycie 5%); 
l. Szafka pod urządzenie 

 

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił 36 miesięcznej gwarancji na 
wykonany zestaw + serwis gwarancyjny i pogwarancyjny . 

5. Zestaw należy dostarczyć i zainstalować u  Zamawiającego - Stowarzyszenie „SIEJA”; 
ul. Mieszka I 1; 73-121 Marianowo. 

6. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: dostawa do dnia 31 grudnia 
2011 r.  
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III. Oferent powinien ofertę do dnia28.12.2011 r. do godz.15.15. 
 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
Oferta powinna być sporządzona w wersji pisemnej i przesłana pocztą (tradycyjną, 

kurierem), dostarczona osobiście lubza pośrednictwem poczty elektronicznej w formie 

skanu  na adres: e-mail: lgr-sieja@wp.pl. 

 
V. OCENA OFERT 

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 28.12.2011r. Zamawiający dokona oceny   
ważnych ofert.Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium 
proponowanych cen (100 %). 
Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą postawionym przez niego kryteriom. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo nie dokonywania wyboru żadnej z ofert. 
 
 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentówza pośrednictwem 
poczty elektronicznej oraz ogłaszając na stronie internetowej www.lgr-sieja.pl 
 

 
 


