
 

 

 

WYJAŚNIENIA NR 1 

do zapytania ofertowego (znak sprawy nr: Or.2600.2.1.2017) 

Zapytanie ofertowe na dzierżawę urządzenia wielofunkcyjnego wraz z obsługą serwisową dla Urzędu 
Gminy Luzino NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU „ UPOR ZĄDKOWANIE GOSPODARKI 

WODNO — ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI LUZINO " W RAMACH D ZIAŁANIA 2.3 
„GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA W AGLOMERACJACH" 11 O Ś PRIORYTETOWA 
„OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU" PROGRA MU 

OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020. 
 

W związku z pytaniami Oferentów, niniejszym wyjaśniamy treść Zapytania Ofertowego 
(znak sprawy nr Or.2600.2.1.2017), jak niżej:   

1. W formularzu ofertowym nie rozgraniczacie Państwo kopi kolorowych i czarno-
białych. Limit miesięczny też nie uwzględnia podziału (z 8000 ile koloru i ile czarno-
białych). 

Jak to obliczać? 

Odpowiedź: 1 

Zamawiający informuję, iż limit miesięczny z podziałem na strony kolorowe oraz czarno-
białe wynosi: 5500 stron/miesiąc – kolor oraz 2500 stron/miesiąc – czarno-biały. 

2. Czy Zamawiający dopuści parametr „czas wydruku pierwszej strony” :dla koloru 7,3 
sekundy / dla czarno - białego 5,6 sekundy?? 
 
Odpowiedź: 2 
 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza zmianę parametru  w pkt. 12 załącznika nr 1 do 
niniejszego zapytania ofertowego (znak sprawy nr: Or.2600.2.1.2017) na następujące: max. 
7,3 sekundy kolor  i max. 5,6 sekundy czarno - biały 
 
3. Czy Zamawiający dopuści parametr „pami ęć operacyjna” :  2 – 4 GB ?? 
 
Odpowiedź: 3 
 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza zmianę parametru  w pkt. 17 załącznika nr 1 do 
niniejszego zapytania ofertowego (znak sprawy nr: Or.2600.2.1.2017) na następujące: 2 GB – 
4 GB 
 

 
 

  



 

 

 

4. Proszę określić czy kopiarka ma posiadać 4 kasety na papier, gdzie kaseta 3 i 4 pełni 
również funkcj ę podstawy mobilnej na kółkach? Czy zamówiona kopiarka ma posiadać 
dwie kasety na papier i podstawę mobilną na kółkach (która pełni funkcję szafki np. 
zapasowy toner czy papier? 

Odpowiedź: 4 

Zamawiający informuje, iż  kaseta/kasety, które przechowują  papier mają pełnić również 
funkcje podstawki mobilnej. 

 

5. Czy Zamawiający dopuści ofertę urządzenia z nowoczesnym i bardzo szybkim 
dyskiem 32 GB SSD i pamięcią operacyjną 4 GB RAM? Nasze wieloletnie doświadczenie 
wskazuje, że użytkownicy w niewielkim stopniu wykorzystują dużą pamięć w 
kopiarkach a bardziej cenią większą pamięć operacyjną oraz szybszy dysk twardy. 
 
Odpowiedź: 5 
 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmiany w pkt. 28 załącznika nr 1 do 
niniejszego zapytania ofertowego (znak sprawy nr: Or.2600.2.1.2017) w zakresie pojemności 
dysku twardego. Ponadto Zamawiający Informuje, iż nie narzucił technologii  wykonania 
dysku twardego. Odnosząc się do pytania Wykonawcy o pamięć operacyjną, Zamawiający 
informuje iż, w pkt. 17 załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego (znak sprawy nr: 
Or.2600.2.1.2017) została ona określona w przedziale od 2 GB do 4 GB. 

 

 

Treść wymagań jest obowiązująca i winna być uwzględniona przez Oferentów przy 

sporządzaniu ofert. Ich nieuwzględnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako 

niespełniającej wymagań Zapytania Ofertowego (znak sprawy nr: Or.2600.2.1.2017). 

Oferta winna być sporządzona na aktualnym Formularzu Ofertowym stanowiącym 

załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, zamieszczonego do poniższych 

wyjaśnień nr 1. 

Parametry techniczne oferowanego przez Wykonawcę urządzenia powinny zostać 

sporządzone na aktualnym załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, 

zamieszczonego do poniższych wyjaśnień nr1. 

 

Luzino, dnia 13.02.2017 r. 

 Wójt Gminy                                                                                                   

(-) Jarosław Wejer 


