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ROPS.X/2204/13/2020                                               Poznań, 29.10.2020 r. 

 

Zapytanie ofertowe  

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do składania ofert na: 

„Dzierżawę 1 kolorowego i 9 monochromatycznych laserowych urządzeń wielofunkcyjnych wraz  

z systemem zarządzająco-monitorującym realizację wydruku podążającego oraz świadczenie usług 

serwisowo-eksploatacyjnych zapewniających utrzymanie dzierżawionych urządzeń w stanie pełnej 

gotowości w okresie od podpisania umowy do 31.12.2023.” 

  

Zamawiający 

Województwo Wielkopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu,  

ul. F. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań, NIP 7781346888, tel. 61 856 73 00, fax. 61 851 56 35. 

Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie wyłączone z zakresu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie 

art. 4 pkt 8 ustawy (zamówienie o wartości niższej niż równowartość wyrażonej w złotych kwoty  

30 000 euro netto). 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dzierżawa 1 kolorowego i 9 monochromatycznych laserowych urządzeń wielofunkcyjnych wraz  

z systemem zarządzająco-monitorującym realizację wydruku podążającego oraz świadczenie usług 

serwisowo-eksploatacyjnych zapewniających utrzymanie dzierżawionych urządzeń w stanie pełnej 

gotowości w okresie od podpisania umowy do 31.12.2023  

 

1. Przedmiotem umowy jest dzierżawa 1 kolorowego i 9 monochromatycznych laserowych urządzeń 

wielofunkcyjnych wraz z systemem zarządzająco-monitorującym realizację wydruku podążającego oraz 

świadczenie usług serwisowo-eksploatacyjnych zapewniających utrzymanie dzierżawionych urządzeń w stanie 

pełnej gotowości.  

2. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wraz z kompletnym wyposażeniem niezbędnym do 

prawidłowej pracy w siedzibie Zamawiającego przy ul. Nowowiejskiego 11 w Poznaniu (II, III i IV piętro). 
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3. Urządzenia wielofunkcyjne monochromatyczne muszą być tego samego typu i modelu oraz pochodzić od 

jednego producenta. Urządzenie kolorowe musi pochodzić od tego samego producenta co urządzenia 

monochromatyczne. 

4. Szacowana ilość wydruków/kopii dla systemu drukującego wynosi ok. 400 000 sztuk rocznie, z czego 93% to 

wydruk monochromatyczny w formacie A4, 5 % to wydruk kolorowy w formacie A4 oraz 2% szacowanej ilości 

to wydruk kolorowy w formacie A3. Podana liczba kopii/wydruków jest wartością orientacyjną służącą 

przygotowaniu w pełni porównywalnych ofert. Podana ilość kopii jest wartością szacunkową i może ulec 

zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego 

5. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1)  dostawy kompletnego systemu zarządzająco-monitorującego wydrukiem i skanowaniem, 

zainstalowanego na fizycznej maszynie Wykonawcy. Dostarczone rozwiązanie powinno zawierać 

system rozliczania kosztów wraz z systemem wydruku podążającego na karty zbliżeniowe, które 

posiada Zamawiający w standardzie Unique 125 kHz lub 13,56 MHz Mifare Plus oraz system 

monitoringu stanu urządzeń z poniżej określonymi parametrami. 

3)  dostarczenia, zainstalowania i doprowadzenia do pełnej gotowości do pracy (drukowania, kopiowania, 

skanowania w systemie zarządzająco-monitorującym) na wszystkich urządzeniach wielofunkcyjnych  

w ciągu maksymalnie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 

4)  zapewnienia dla dostarczonych urządzeń serwisu obejmującego: 

a) pełnej obsługi konserwacyjno-serwisowej, która powinna obejmować wszelkie niezbędne do 

zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przeglądy, czyszczenie z zewnątrz i wewnątrz, 

regulacje, naprawy oraz wymianę uszkodzonych części i podzespołów, 

b) wykonywania okresowych przeglądów i konserwacji każdego urządzenia z częstotliwością 

zgodną z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku, niezależnie od ilości 

wykonanych przez to urządzenie kopii/wydruków, 

c) dostarczania oraz instalowania w urządzeniach wielofunkcyjnych materiałów eksploatacyjnych 

za wyjątkiem papieru, w tym m.in. tonerów, części zamiennych wskazanych w dokumentacji 

technicznej jako wymagane do wymiany okresowo lub według zużycia urządzeń. Brak  

ww. materiałów nie może powodować przerw w pracy urządzenia większej niż 8 godzin 

roboczych od momentu zgłoszenia. Zapotrzebowanie zgłaszane jest przez Zamawiającego, gdy 

zawartość ww. materiału eksploatacyjnego wynosi 10% lub mniej. 

5)  naprawy niesprawnego urządzania maksymalnie w ciągu 24 godzin (w dni robocze) od zgłoszenia przez 

Zamawiającego. W przypadku, gdy naprawa urządzenia nie jest możliwa w wymaganym terminie, 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył w terminie trzech dni roboczych na koszt 

Wykonawcy urządzenie zastępcze o takich samych parametrach lub lepszych oraz dokonał konfiguracji 

urządzenia zastępczego zgodnie z konfiguracją urządzenia, które uległo uszkodzenia lub wymienił 

uszkodzone urządzenie na nowe o takich samych parametrach lub lepsze oraz dokonał konfiguracji 

nowego urządzenia zgodnie z konfiguracją urządzenia, które podlega wymianie.  
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6)  wymiany urządzenia, które uległo kolejno po sobie 3 takim samym awariom, lub które uległo kolejno 

po sobie 5 jakimkolwiek awariom w okresie trzech miesięcy, na urządzenie nowe o takich samych 

parametrach lub lepszych oraz dokonał konfiguracji nowego urządzenia zgodnie z konfiguracją 

urządzenia, które podlega wymianie. 

7)  utylizacji zużytych części i pojemników po materiałach eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

8)  dostarczenia instrukcji obsługi urządzeń, deklaracji zgodności CE w języku polskim oraz innych 

dokumentów wynikających z przepisów prawa, np. obowiązkowe certyfikaty, licencje itp. 

6. Po instalacji systemu Wykonawca bezzwłocznie: 

1)  przeszkoli wyznaczonych pracowników Zamawiającego z użytkowania ww. sprzętu; 

2)  przeszkoli wskazanego przez Zamawiającego pracownika Działu Administracji z zakresu generowania 

raportów rozliczeniowych; 

3)  przeszkoli pracowników firmy informatycznej świadczącej usługi informatyczne dla Zamawiającego  

z zakresu zarządzania systemem. 

7. W trakcie trwania umowy Wykonawca zapewni doradztwo w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń. 

8. Zamawiający udostępnia Wykonawcy dostęp do urządzeń w celu przeprowadzenia czynności serwisowych  

w dniach roboczych w godzinach od 8.00 do 15.00. 

 

Minimalne parametry dotyczące laserowych,  

wielofunkcyjnych drukarek monochromatycznych A4 

L.p. Cecha urządzenia  

1 Szybkość druku A4 25 str./min 

2 Zasobniki papieru 
2 kasety min 250 kartek na papier A4 i podajnik ręczny 

na 100 arkuszy 

3 Automatyczny dupleks 
Zainstalowany moduł z obsługą dla skanowania, 

kopiowania i druku 

4 Automatyczny podajnik dokumentów 
Wymagany DADF (duplex automatic document feeder) 

min 50 arkuszy 

5 Wielokrotność kopiowania 1-999 

6 Skalowanie 25-400% 

7 Zainstalowana pamięć 2GB 

8 Wbudowany dysk twardy 160GB 
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9 Rozdzielczość 600x600 dpi 

10 Interfejsy Ethernet 10/1001000 TX 

11 Protokoły sieciowe TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, SNMP, HTTP, IPP, LDAP 

12 Emulacje/ Języki opisu strony PCL6, Post Script3 lub zgodny 

13 Skan do formatów 
TIFF, JPG, PDF przeszukiwalny, skanowanie 

monochromatyczne i kolor 

14 Sterowniki 
Kompatybilny z systemami Windows 7 32 i 64 bit, 

Windows 8.1 32 i 64 bit Windows 10 32 i 64 bit. 

15 Autoryzacja 
Autoryzacja dostępu poprzez login z hasłem lub kodem 

PIN i czytnik kart zbliżeniowych 

16 Podstawa 
Dostarczone urządzenie powinno być wyposażone  

w podstawę oryginalną lub kompatybilną 

17 Stan dzierżawionych urządzeń Zamawiający wymaga fabrycznie nowych urządzeń 

18 Funkcjonalność dodatkowa 
Urządzenie powinno umożliwiać wysyłanie skanów na 

e-mail oraz do folderu 

19 Pojemność tac na gotowy wydruk 500 kartek dla druku, 500 kartek dla skanera 

 

Zamawiający wymaga, aby w skład laserowego monochromatycznego urządzenia wielofunkcyjnego A4 

wchodziły: 

1) panel dotykowy w języku polskim, 

2) czytnik kart zbliżeniowych (format Unique 125 kHz lub 13,56 MHz Mifare Plus); 

 

Minimalne parametry dotyczące laserowej, wielofunkcyjnej drukarki kolorowej A4-A3 

L.p. Cecha urządzenia  

1 Szybkość druku A4 25 str./min, A3 14 str./min. dla mono i kolor 

2 Zasobniki papieru 
2 kasety min 250 kartek na papier A4 oraz A3  

i podajnik ręczny na 100 arkuszy A4 

3 Automatyczny dupleks 
Zainstalowany moduł z obsługą formatów papieru  

A4-A3 dla skanowania, kopiowania i druku 
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4 Automatyczny podajnik dokumentów 
Wymagany DADF (duplex automatic document feeder) 

min 50 arkuszy 

5 Wielokrotność kopiowania 1-999 

6 Skalowanie 25-400% 

7 Zainstalowana pamięć 2GB 

8 Wbudowany dysk twardy 160GB 

9 Rozdzielczość 600x600 dpi 

10 Interfejsy Ethernet 10/1001000 TX 

11 Protokoły sieciowe TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, SNMP, HTTP, IPP, LDAP 

12 Emulacje/ Języki opisu strony PCL6, Post Script3 lub zgodny 

13 Skan do formatów 
TIFF, JPG, PDF przeszukiwalny, skanowanie 

monochromatyczne i kolor 

14 Sterowniki 
Kompatybilny z systemami Windows 7 32 i 64 bit, 

Windows 8.1 32 i 64 bit Windows 10 32 i 64 bit. 

15 Autoryzacja 
Autoryzacja dostępu poprzez login z hasłem lub kodem 

PIN i czytnik kart zbliżeniowych 

16 Podstawa 
Dostarczone urządzenie powinno być wyposażone  

w podstawę oryginalną lub kompatybilną 

17 Stan dzierżawionego urządzenia  Zamawiający wymaga fabrycznie nowego urządzenia 

18 Funkcjonalność dodatkowa 
Urządzenie powinno umożliwiać wysyłanie skanów na 

e-mail oraz do folderu 

19 Pojemność tac na gotowy wydruk 500 kartek dla druku, 500 kartek dla skanera 

 

Zamawiający wymaga, aby w skład kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego A4-A3 wchodziły: 

1) panel dotykowy w języku polskim, 

2) czytnik kart zbliżeniowych (format Unique 125 kHz lub 13,56 MHz Mifare Plus); 
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System zarządzająco-monitorujący - wymagane funkcjonalności: 

1. System powinien posiadać następujące funkcjonalności:  

1) możliwość integracji z Active Directory, 

2) funkcję rozliczania wydruków, kopii i skanów, 

3) realizować autoryzowanie, monitorowanie, rejestrowanie i analizę wszystkich w/w zadań dla: 

użytkownika, komórki organizacyjnej na każdym urządzeniu wielofunkcyjnym, 

4) umożliwiać (wybiera to użytkownik) zalogowanie się do urządzenia kartą lub loginem z hasłem / pinem 

w razie braku karty. Zamawiający posiada karty zbliżeniowe w standardzie Unique 125 kHz lub 13,56 

MHz Mifare Plus, 

5) umożliwiać rejestrację kart przez użytkownika, jako operację wykonywaną przez niego samodzielnie, 

6) zarządzać wszystkimi funkcjami dostępnymi dla użytkowników na urządzeniach pracujących pod jego 

kontrolą, 

7) zapewnić raportowanie danych za wybrany okres dla użytkownika, działu (komórki organizacyjnej), 

każdego urządzenia wielofunkcyjnego, 

8) umożliwić drukowanie i skanowanie podążające dla użytkownika na wszystkich drukarkach w systemie 

9) funkcjonować w języku polskim na każdym urządzeniu, 

10) umożliwiać zarządzanie kolejką wydruków poszczególnych użytkowników, 

11) umożliwiać użytkownikowi zmianę parametrów wydruku (min. ilości kopii) poszczególnych 

dokumentów zwalnianych do druku, bezpośrednio na panelu maszyny, 

12) umożliwiać wydruk i skasowanie wydruków dla poszczególnych użytkowników bezpośrednio na panelu 

maszyny, 

13) umożliwiać zdalną diagnostykę parametrów serwisowych urządzeń oraz automatyczne monitorowanie 

stanu materiałów eksploatacyjnych wszystkich urządzeń wielofunkcyjnych objętych zamówieniem. 

Zamawiający powinien otrzymać możliwość podglądu parametrów i wskaźników, w tym dostępność 

urządzenia w sieci, wystąpienie alarmów i błędów, poziom tonera, oraz błędy wymagające interwencji 

serwisu. 

2. Wykonawca zapewni pełną instalację i konfigurację systemu wraz ze szkoleniem administratora  

i użytkowników oraz wsparciem w okresie trwania umowy. 

3. Zamawiający wymaga instalacji systemu zarządzającego na dostarczonym przez Wykonawcę sprzęcie.  

4. Zamawiający nie dopuszcza instalacji jakiegokolwiek oprogramowania na komputerach pracowników 

Zamawiającego w celu monitorowania wydruków. 

5. Wykonawca zadba o prawidłowe zabezpieczenie kopii systemu zarządzająco-monitorującego na swoim 

sprzęcie, oraz przywróci w/w system do pełnej sprawności w przypadku wystąpienia awarii. 

II. Wymagania dotyczące Wykonawcy składającego ofertę: 

1. W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia przez Wykonawcę działalności jest 

krótszy – w tym okresie, świadczył przez co najmniej 2 lata, usługi  
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o zbliżonym zakresie i wielkości wykazane w opisie przedmiotu zamówienia, dla co najmniej  

2 instytucji publicznych (urzędy) 

Za zbliżony zakres, Zamawiający uważa obsługę co najmniej 6 urządzeń  

w jednej instytucji publicznej, działającej na jednym systemie zarządzająco-monitorującym, 

dostarczonym i administrowanym przez Wykonawcę. 

2. Do każdej wskazanej usługi należy załączyć dokument potwierdzający jej należyte wykonanie lub 

wykonywanie (jeśli dotyczy). 

Dokumentami takimi są: 

1) referencje wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane  

2) oświadczenie Wykonawcy (wraz z uzasadnieniem braku możliwości uzyskania dokumentu 

potwierdzającego od podmiotu, na rzecz którego usługa była wykonywana) – jeżeli  

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

dokumentów, o których mowa powyżej; 

3) w przypadku świadczeń nadal wykonywanych, referencje powinny być wydane nie wcześniej  

niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.  

III. Termin realizacji zamówienia: 

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia sierpnia 

2023r. 

IV. Miejsce realizacji: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań 

V. Kryteria wyboru oferty: 

1. Opis kryteriów wraz z podaniem ich wag:  

1) Kryterium „Cena”, którego znaczenie wynosi 100% - Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę 

otrzyma  100 pkt. Obliczenie punktów w kryterium „Cena”  dla pozostałych ofert zostanie dokonane 

w oparciu o następujący wzór: 

     

   C = (C min / C x ) x 100% 

 

gdzie: C – liczba punktów w kryterium „Cena 

 C min – najniższa cena spośród złożonych ofert 

 C x – cena badanej oferty 

 

Cena oferty Wykonawcy zostanie określona na podstawie szacunkowej wartości usługi, do obliczenia 

której, Zamawiający użyje załącznika nr 1 do Formularza ofertowego. 

Oferta złożona przez Wykonawcę może otrzymać maksymalnie 100  

VI. Sposób oraz termin składania ofert: 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

Termin składania ofert: do końca dnia 08.11.2020 r. 

Ofertę należy złożyć w formie pliku pdf na adres zamówieniapubliczne@rops.poznan.pl  

mailto:zamówieniapubliczne@rops.poznan.pl
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2. Formularz ofertowy oraz załączniki powinny być podpisane przez Wykonawcę – osobę lub osoby 

uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Podpisane dokumenty należy 

zeskanować oraz przesłać na adres e-mail wskazany w pkt. 1. 

3. Do oferty należy dołączyć Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców  

w przypadku, gdy: 

- ofertę podpisuje inna osoba niż Wykonawca, 

- ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, którego 

treść winna wskazywać pełnomocnika oraz potwierdzić jego umocowanie do reprezentowania 

Wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania Wykonawców  

w postępowaniu i zawarcia w ich imieniu umowy - dla ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu 

prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców.  

VII. Dane do kontaktu z Zamawiającym 

e-mail: zamowieniapubliczne@rops.poznan.pl 

VIII. Uwagi końcowe 

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

2. Zamawiający informuje, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia  

     w przypadku braku wystarczających środków na realizację usługi. 

3.   Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania 

przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu  

w dniu sporządzania niniejszego Zapytania ofertowego. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy z wybranym Wykonawcą  

w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego 

Zapytania ofertowego. 

3. Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze drogą elektroniczną. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych 

przez Wykonawcę dokumentów, wykazów, danych i informacji. 

5. Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną rozpatrzone. 

6. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału  

w postępowaniu, a oferty tych wykonawców zostaną odrzucone. 

 

IX. Załączniki: 

1. Zał. nr 1_Formularz ofertowy 

2. Kalkulacja – załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego 

3. Zał. nr 2_Wzór umowy 

4. Zał. nr 3_Klauzula informacyjna 

 


