
Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego

L.p. Cecha urządzenia minimalne wymagania parametry urzadzenia oferowanego przez Wykonawcę

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 DAD

F (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 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

Parametry dotyczące laserowych, wielofunkcyjnych drukarek monochromatycznych A4
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Model urządzenia …....................................................................

Link do szczegółowych informacji o urządzeniu https://

Opłata za stonę mono -  zł                                                                                             

Opłata za stonę kolor nie dotyczy

szacunkowa roczna ilość wydruków 

monochromatycznych w formacie A4 

(93% całości wydruków)
372 000

szacunkowa roczna wartość za wydruk 

monochromatyczy w formacie A4
-  zł                                                                                             

szacunkowa wartość za wydruk monochromatyczy 

w formacie A4 podczas trwania całej umowy (36 

miesięcy)

-  zł                                                                                             

łączna  szacunkowa wartość do umowyza 

urządzenia monochromatyczne:
-  zł                                                                                             



L.p. Cecha urządzenia minimalne wymagania parametry urzadzenia oferowanego przez Wykonawcę

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

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

Parametry dotyczące laserowej, wielofunkcyjnej drukarki kolorowej A4-A3



Model urządzenia …....................................................................

Link do szczegółowych informacji o urządzeniu https://

format A4

Opłata za stonę mono A4 -  zł                                                                                             

Opłata za stonę kolor A4 -  zł                                                                                             

szacunkowa roczna ilość wydruków kolotowych 

w formacie A4 (5% całości wydruków) 20 000

szacunkowa roczna wartość za wydruk kolorowy 

w formacie A4
-  zł                                                                                             

szacunkowa wartość za wydruk kolorowy 

w formacie A4 podczas trwania całej umowy 

(36 miesięcy)

-  zł                                                                                             

format A3

Opłata za stonę mono A3 -  zł                                                                                             

Opłata za stonę kolor A3 -  zł                                                                                             

szacunkowa roczna ilość wydruków kolotowych 

w formacie A3 (2% całości wydruków)
8 000

szacunkowa roczna wartość za wydruk kolorowy w 

formacie A3
-  zł                                                                                             

szacunkowa wartość za wydruk kolorowy 

w formacie A3 podczas trwania całej umowy (36 

miesięcy)

-  zł                                                                                             

łączna szacunkowa wartość do umowy za 

urządzenie kolorowe 
-  zł                                                                                             

Koszt papieru nie jest wliczony w powyższe 

kalkulacje

szacunkowa wartość umowy: -  zł                                                                                   







 


