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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.up.lublin.pl/szp/

Lublin: Dostawa wkładów barwiących do drukarek, kopiarek i faksów,
materiałów biurowych, naczyń i sztućców jednorazowych, materiałów z
tworzyw sztucznych, materiałów poligraficznych, druków, maszyn
biurowych, taśm do drukarek dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
z podziałem na 6 części
Numer ogłoszenia: 21652 - 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie , ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, woj. lubelskie,
tel. 081 4456603, 4456073, faks 081 4456730.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.up.lublin.pl/zamowienia
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wkładów barwiących do drukarek, kopiarek
i faksów, materiałów biurowych, naczyń i sztućców jednorazowych, materiałów z tworzyw sztucznych,
materiałów poligraficznych, druków, maszyn biurowych, taśm do drukarek dla Uniwersytetu Przyrodniczego w
Lublinie z podziałem na 6 części.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: część 1 - dostawa wkładów
barwiących do drukarek, kopiarek i faksów zgodnie z załącznikiem nr 1 do siwz, część 2 - dostawa materiałów
biurowych, naczyń i sztućców jednorazowych, materiałów z tworzyw sztucznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do
siwz, część 3 - dostawa materiałów poligraficznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz, część 4 - dostawa
różnych druków, zgodnie z załącznikiem nr 4 do siwz, część 5 - dostawa maszyn biurowych, zgodnie z
załącznikiem nr 5 do siwz, część 6 - dostawa taśm do drukarek, zgodnie z załącznikiem nr 6 do siwz.
Zamawiający żąda aby: część 2, 3, 4, 5, 6 1/ Wykonawca dostarczał przedmiot zamówienia środkiem transportu
wraz z wniesieniem: - w zakresie części 2, 4, 5, 6 do Magazynu Centralnego przy ul. Akademickiej 12A w
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Lublinie lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach do wskazanych przez odbiorcę jednostek
organizacyjnych UP w Lublinie, - w zakresie części 3 do Pracowni Poligraficznej przy ul. Głębokiej 31 w Lublinie,
2/ wymagany termin dostawy przedmiotu zamówienia: - w części 2, 4, 5, 6 maksymalny termin dostawy jaki
może zaproponować wykonawca wynosi 7 dni roboczych, minimalny termin dostawy wynosi 2 dni robocze, - w
części 3 - maksymalny termin dostawy jaki może zaproponować wykonawca wynosi 5 dni roboczych, minimalny
termin dostawy wynosi 1 dzień roboczy, od momentu pisemnego zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego
potwierdzonego na piśmie faksem nie częściej niż 4 razy w miesiącu, w trakcie trwania umowy zawartej na 12
miesięcy. 3/ Przedmiot zamówienia dostarczany będzie w godz. 8.00-14.00 przez upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy lub podmiot zewnętrzny świadczący na rzecz wykonawcy usługi transportowe, który
zobowiązany będzie do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego po sprawdzeniu przez pracownika
zamawiającego ilości przekazywanego towaru. 4/ Wykonawca wyraził zgodę na 30 dniowy termin płatności w
rozliczeniu z Zamawiającym za zrealizowaną każdorazowo przez niego dostawę, 5/ Wykonawca udzielił na
przedmiot zamówienia gwarancji na okres 12 miesięcy, licząc każdorazowo od dnia dostawy częściowej i
podpisania protokółu odbioru częściowego przedmiotu zamówienia, 6/ Wykonawca zagwarantował
niezmienność cen określonych w wykazie asortymentowym stanowiącym załącznik nr 2 i/lub 3 i/lub 4 i/lub 5 i/lub
6 do siwz w trakcie obowiązywania umowy lub do wyczerpania ilości zawartych w wykazie. 7/ Wykonawca
wykonał i dostarczył przedmiot zamówienia o wymogach i parametrach opisanych oraz zgodnie z uwagami do
przedmiotu zamówienia odpowiednio w załącznikach nr 5 do SIWZ. w części 1: 1/ Wykonawca dostarczał
przedmiotu zamówienia własnym środkiem transportu wraz z wniesieniem do pomieszczeń magazynu UP w
Lublinie przy ul. Akademickiej 12 A lub w inne miejsce wskazane przez Zamawiającego określone w
zamówieniu, partiami (w formie dostaw częściowych), stosownie do potrzeb Zamawiającego przez cały okres
obowiązywania umowy, przedmiot zamówienia dostarczany będzie w godz. 8.00-14.00 przez upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy, który zobowiązany będzie do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego po
sprawdzeniu przez pracownika zamawiającego ilości przekazywanego towaru, 2/ Wykonawca odbierał zużyte
wkłady barwiące z miejsca wskazanego w pkt 1 w dniu dostawy częściowej przedmiotu umowy, 3/ Dostawca
zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy na miejsce wskazane w pkt 1 oraz odbierać zużyte wkłady
barwiące, nie częściej niż 2 razy w miesiącu, w ciągu 5 dni roboczych od złożenia przez Zamawiającego
pisemnej dyspozycji, zawierającej wielkość i termin dostarczenia każdej partii przedmiotu umowy oraz ilość
zużytych tonerów przeznaczonych do odebrania, przesłanej Wykonawcy, zgodnie z wyborem Zamawiającego,
pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, określającej ilości i rodzaj przedmiotu zamówienia oraz termin
dostawy. 4/ Wykonawca dostarczał przedmiot zamówienia w przypadkach szczególnie pilnych w ciągu 48 godzin
od momentu telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego na piśmie faksem lub e-mailem. 5/ Wykonawca wyraził
zgodę na 30 dniowy termin płatności w rozliczeniu z Zamawiającym za zrealizowaną każdorazowo przez niego
dostawę, 6/ Wykonawca zagwarantował niezmienność cen określonych w wykazie asortymentowym
stanowiącym załącznik nr 1 do siwz w trakcie obowiązywania umowy lub do wyczerpania ilości zawartych w
wykazie, 7/ Wkłady barwiące były fabrycznie nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz
uprzedniego używania. Za fabrycznie nowy nie uznaje się wyrobu, gdzie pojemnik został jedynie wyczyszczony i
ponownie napełniony tonerem lub tuszem, tzw. regenerowany. 8/ Wkłady barwiące były w pełni kompatybilne z
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urządzeniami Zamawiającego a ich stosowanie nie spowoduje uszkodzenia tych urządzeń oraz gwarantuje
dobrą jakość wydruku. Ponadto: 9/ Wkłady barwiące nie mogą ograniczać pełnej współpracy z programem
urządzenia monitorującym stan zasobników z tuszem lub tonerem. 10/ Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia
zawartym w niniejszej siwz wskazane zostały normy, znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza
rozwiązania równoważne, o nie gorszych parametrach. 11/ Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć wkłady
barwiące spełniające wymagania Zamawiającego określone w SIWZ oraz w załączniku nr 1 do SIWZ.
Wykonawca powinien wypełnić tabele w załączniku nr 1 i dołączyć do oferty. 12/ Użyte materiały, a więc listwy,
wałki, a zwłaszcza kasety wykorzystywane do produkcji materiałów eksploatacyjnych nie mogą pochodzić z
regeneracji, nie mogą być one wytwarzane z elementów użytych powtórnie w procesie produkcji. 13/ Za tusze i
tonery fabrycznie nowe należy uznać artykuły bez śladów używania i uszkodzenia, pełnowartościowe,
nieregenerowane, nierefabrykowane i do których produkcji zostały wykorzystane wyłącznie elementy/
półprodukty w 100% nowe, niepochodzące z recyklingu, nierefabrykowane, bez śladów poprzedniego używania i
uszkodzenia, nieregenerowane, nie wchodzące wcześniej (pierwotnie) w części ani w całości w skład innych
artykułów. 14/ Przez oryginalne Zamawiający rozumie materiały eksploatacyjne wyprodukowane przez
producentów urządzeń drukujących, w których mają być stosowane, które nie są naśladownictwem lub
przeróbką, niefałszowane, na których widnieje znak firmowy producenta urządzenia drukującego. 15/
Zamawiający dopuszcza zaproponowanie w ofercie materiału równoważnego, tzn. innego niż podany w
załączniku 1 do oferty, pod warunkiem, że posiada on takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe,
wydajnościowe jak produkt wzorcowy. Przez materiał eksploatacyjny równoważny Zamawiający rozumie produkt
o parametrach nie gorszych niż wskazane oraz: a) fabrycznie nowy, nie regenerowany, pochodzący z bieżącej
produkcji, wytworzony seryjnie w cyklu produkcyjnym zgodnym z normą ISO 9001 oraz ISO 14001 lub normami
równoważnymi, b) opakowany hermetycznie, nie noszący śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz używania, c)
którego wydajność, zgodnie z normą ISO/IEC 19752 dla kaset z tonerem do drukarek monochromatycznych,
ISO/IEC 19798 dla kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych, oraz ISO/IEC 24711 dla wkładów
drukujących, jest co najmniej taka jak materiału oryginalnego zalecanego przez producentów sprzętu, d) który
zapewnia jakość wydruku co najmniej taką, jak materiał oryginalny, zalecany przez producenta sprzętu, e) który
nie ogranicza pełnej współpracy z programem sprzętu, monitorującym stan zasobników z tuszem lub tonerem, f)
który w żadnym stopniu nie narusza praw patentowych ani innej własności intelektualnej, g) w którym wszystkie
części są nowe, w szczególności bęben światłoczuły, listwa podająca, listwa zbierająca, wałek magnetyczny, h)
w którym zastosowano toner/ tusz dopasowany do pracy z danym urządzeniem. 16/ Dostarczone materiały
eksploatacyjne muszą być umieszczone w fabrycznie oznakowanych opakowaniach umożliwiających
identyfikację z oznaczeniem producenta, wraz z symbolem artykułu eksploatacyjnego (tuszu/tonera) oraz
przeznaczeniem (do jakiego typu urządzenia pasuje), szczelnie zamknięte z widoczną i czytelną datą produkcji,
datą ważności lub przydatności do użytku. Na opakowaniu ma znajdować się informacja dotycząca jaki toner lub
tusz zastępuje dany artykuł. 17/ Wykonawca zobowiązuje się dać gwarancję na dany produkt aż do całkowitego
wyczerpania materiału drukującego, jednak nie krócej niż 12-miesięcy. 18/ Zamawiający bezwzględnie wymaga,
aby dostarczone tusze i tonery, pasujące do wymaganych modeli drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych były
zgodne z oprogramowaniem danego modelu urządzenia, i kompatybilne pod względem elektronicznym z wyżej
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wymienionym oprogramowaniem drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego (dotyczy to sposobu informacji
zużycia tuszu lub tonera w danej drukarce lub urządzeniu wielofunkcyjnym)..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.00-2, 30.12.51.10-5, 30.19.21.13-6, 30.12.51.20-8,
30.19.23.20-0, 30.19.20.00-1, 30.19.21.21-5, 30.19.21.25-3, 30.19.21.00-2, 30.19.76.44-2, 30.19.76.42-8,
30.19.95.00-5, 30.19.94.10-7, 30.19.73.30-8, 30.19.21.30-1, 39.22.21.00-5, 39.22.21.10-8, 39.22.21.20-1,
19.50.00.00-1, 30.19.91.30-3, 30.19.94.10-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
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III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wypełniony formularz Oferta Wykonawcy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. W
przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy złożyć jeden dokument. 2.
Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeśli z dokumentów dostarczonych do oferty nie wynika
sposób reprezentacji, w formie opisanej w Rozdziale 10 pkt 10.9 SIWZ. 3. W zakresie części 1, 2, 3, 4, 5, 6
wypełniony wykaz asortymentowo-cenowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym odpowiednio załącznik nr 1, 2, 3, 4,
5, 6 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
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IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Dopuszcza się zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1/ terminu wykonania umowy
w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej terminową realizację umowy, przy czym za siłę wyższą
przyjmuje się zdarzenie, które pozostaje poza kontrolą strony umowy, zdarzenie zewnętrzne, któremu nie można
zapobiec oraz które wyróżnia się nadzwyczajnym charakterem np. gwałtowne zjawiska przyrodnicze o
charakterze katastrof oraz nadzwyczajne zaburzenia życia społecznego, w szczególności: katastrofy żywiołowe,
w szczególności huragany, trzęsienia ziemi, powódź, strajk z wyłączeniem wewnętrznego w firmie Wykonawcy,
wprowadzenie stanu wojennego, akty terroryzmu. 2/ wartości umowy brutto, o której mowa § 3 ust. 1 umowy w
przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego
wprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy,
wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiednio zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku
zastosowania zmienionych stawek podatku VAT ulega zmianie kwota należnego podatku oraz łączne
wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające ten podatek.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.up.lublin.pl/szp/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sekcja ds. Zamówień
Publicznych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13 pok. 55, 20-950 Lublin.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.02.2016
godzina 10:00, miejsce: Sekcja ds. Zamówień Publicznych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka
13 pok. 55, 20-950 Lublin.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: część 1 - dostawa wkładów barwiących do drukarek, kopiarek i faksów,.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: część 1 - dostawa wkładów
barwiących do drukarek, kopiarek i faksów zgodnie z załącznikiem nr 1 do siwz,.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.00-2, 30.12.51.10-5, 30.19.21.13-6, 30.12.51.20-8,
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30.19.23.20-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 50
2. Rodzaj materiałów eksploatacyjnych - 50

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: część 2 - dostawa materiałów biurowych, naczyń i sztućców jednorazowych, materiałów
z tworzyw sztucznych,.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: część 2 - dostawa materiałów
biurowych, naczyń i sztućców jednorazowych, materiałów z tworzyw sztucznych, zgodnie z załącznikiem nr
2 do siwz,.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.20.00-1, 30.19.21.21-5, 30.19.21.25-3, 30.19.21.00-2,
30.19.76.44-2, 30.19.76.42-8, 30.19.95.00-5, 30.19.94.10-7, 30.19.73.30-8, 30.19.21.30-1, 39.22.21.00-5,
39.22.21.10-8, 39.22.21.20-1, 19.50.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 70
2. termin wykonania dostawy częściowej - 30

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: część 3 - dostawa materiałów poligraficznych,.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: część 3 - dostawa materiałów
poligraficznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz,.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.91.30-3, 30.19.94.10-7, 30.19.76.30-1, 30.19.93.20-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 70
2. termin wykonania dostawy częściowej - 30

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: część 4 - dostawa różnych druków,.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: część 4 - dostawa różnych druków,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do siwz,.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.90.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 70
2. termin wykonania dostawy częściowej - 30

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: część 5 - dostawa maszyn biurowych,.
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1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: część 5 - dostawa maszyn biurowych,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do siwz,.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.00.00.00-9, 30.14.12.00-1, 30.14.13.00-2, 30.19.11.40-0,
32.55.11.00-1, 30.12.11.40-0, 30.17.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 70
2. termin wykonania dostawy częściowej - 30

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: część 6 - dostawa taśm do drukarek,.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: część 6 - dostawa taśm do drukarek,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do siwz..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.23.20-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 70
2. termin wykonania dostawy częściowej - 30

8z8

2016-02-01 13:04

