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Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku ogłasza konkurs ofert na  : 

Dostawa wraz z instalacją i przeszkoleniem użytkowników, urządzenia wielofunkcyjnego 

 

w ramach projektu pn. „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku " realizowanego w ramach 

Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju 

szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

 

Zamawiający:  

Zespół Szkół nr 3 w Rybniku, ul. Orzepowicka 15 a, 44-217 Rybnik. NIP 642-31-48-776 

Specyfikacja przedmiotu zamówienia: 

Dostawa wraz z instalacją i przeszkoleniem użytkowników, urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, 
drukarka, skaner, faks, praca w sieci, dupleks, podajnik dokumentów) o parametrach nie mniejszych 
niż : 

a. Technologia druku laserowa, 

b. Maks. rozmiar nośnika A4, 

c. Szybkość druku (mono) 35 str./min., 

d. Druk w kolorze NIE, 

e. Druk dwustronny TAK, 

f. Czas pierwszej kopii 6,9 s, 

g. Pamięć standardowa 256 MB 

h. Wydajność 10 000 str./mies. 

i. Rozdzielczość 600 dpi x 600 dpi 

j. Pojemność wejściowa: taca wielofunkcyjna 50 arkuszy 

k. kaseta uniwersalna 250 arkuszy 

l. Pojemność wyjściowa: taca wyjściowa 150 arkuszy 

m. Automatyczny podajnik dokumentów TAK 

n. Gramatura papieru 60-120 g/m2 

o. Interfejsy USB 2.0 (Hi-Speed), FastEthernet (10/100BaseTX) 

Termin składania ofert: 

05.09.2013 r. godz. 9:00 

Miejsce i sposób składania ofert: 
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Oferty  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na urządzenie wielofunkcyjne” należy przysyłać do 
Zespół Szkół nr 3 w Rybniku, ul. Orzepowicka 15 a, 44-217 Rybnik.  Lub na adres mailowy 
zamówienia@zs3.rybnik.pl  . 

Na ofertę składa się formularz stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia. 

Wykonawca dostarczy urządzenie do Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku w terminie nie dłuższym niż 7 dni 
od daty wybrania najkorzystniejszej oferty o czym zamawiający poinformuje wykonawcę w sposób 
opisany w formularzu ofertowym . Wykonawca wystawi fakturę z odroczonym terminem płatności- 
21 dni. 

 

Rybnik dnia 28.08.2013r.  
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Załącznik nr 1  

 

 

pieczęć firmowa Wykonawcy 

FO RM U LA R Z O FER T OWY  

Przedmiot zamówienia: 

Dostawa wraz z instalacją i przeszkoleniem użytkowników, urządzenia wielofunkcyjnego 

 

Nazwa i adres Zamawiającego: Zespół Szkół nr 3 w Rybniku, Ul. Orzepowicka 15 a, 44-

217 Rybnik 

 

Nazwa (nazwisko) i adres Wykonawcy 

……………………………………………………………………  

Nr tel./faksu ............................................................................. e-mail .................................  

NIP ................................................................................ REGON ...................................  

Sposób kontaktu w razie wybrania oferty………………………………………………………… 

 

1. Nazwa i opis urządzenia: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

( można dołączyć osobny dokument ) 

2. Cena ogólna : 

cena netto ........................................................... zł 

(słownie:  ........................................................................................................................  

wartość podatku VAT ........................................ zł 

(słownie:  ........................................................................................................................  

cena brutto .......................................................... zł 

(słownie:  ......................................................................................................................  ) 
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3. Termin dostawy urządzenia : 

……………………………………………….. 

4. Oświadczam, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w 

przypadku wyboru niniejszej oferty. 

5. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją zamówienia i nie wnoszę do niej żadnych 

zastrzeżeń. 

6. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 

zamówienia przedmiotowego postępowania.  

7. Oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i 

złożenia niniejszej oferty. 

8. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert. 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………..        ………………………………………………….. 

    

 

 

Miejscowość i data podpisy osób uprawnionych do reprezentowania 

Wykonawcy 


