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załącznik nr 1 do siwz 
 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i sukcesywne dostawy dla 

potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie materiałów eksploatacyjnych 
- tonerów do kserokopiarek, telefaksów i drukarek użytkowanych przez Sąd oraz odbiór 
opakowań po zużytych materiałach. 

2.  Rodzaj zamówienia: dostawy  
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów  

      30125120-8 Toner do fotokopiarek 
     30125100-2 Wkłady barwiące 

3.  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
 Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych - 
tonerów dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie do 
kserokopiarek, telefaksów i drukarek użytkowanych przez Sąd oraz odbiór opakowań po zużytych 
materiałach. 
1) Zamawiający wymaga dostarczenia materiałów eksploatacyjnych - tonerów rozumianych jako 

materiały eksploatacyjne wyprodukowane przez producenta drukarek lub urządzeń, do których 
są przeznaczone. Oferowane materiały eksploatacyjne muszą być: 
a) fabrycznie nowe tzn. nieużywane, nieregenerowane, nie napełniane powtórnie, na 

aktualnej gwarancji producenta; 
 b) nierefabrykowane tzn. nie napełniane powtórnie, oryginalnie zabezpieczone przez 

producenta w sposób gwarantujący, że produkt nie był użyty od momentu 
wyprodukowania, oraz muszą posiadać naniesiony na opakowaniu opis jednoznacznie 
identyfikujący produkt oraz jego wydajność, oznaczenie producenta, kod produktu, typ 
i model sprzętu, do którego materiał jest przeznaczony, oraz termin ważności; 

 c) dostarczone w opakowaniach typowych dla danego produktu wraz z zabezpieczeniami 
stosowanymi przez danego producenta (np. hologram); 

 d) oznakowane indywidualnym numerem seryjnym naniesionym trwale w sposób 
mechaniczny na obudowie oraz zaszytym w elektronice tonera i nabojów (wkładów), który 
to musi być unikalny, oraz posiadać datę przydatności do użycia, która nie może być 
krótsza niż 12 miesięcy; 

2) Zamawiający dopuszcza składanie ofert o asortymencie równoważnym, z uwzględnieniem 
niżej wymienionych warunków: 

 a) pojemność, czy też wydajność (ilość uzyskanych kopii) nie może być mniejsza niż 
produktów oryginalnych, wydajność tonerów oraz nabojów (wkładów) winna być 
potwierdzona dołączonymi do oferty raportami z testów na zgodność z normami ISO/IEC 
19752, ISO/IEC 19798 lub normami równoważnymi; 

 b) produkt musi być kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony o parametrach 
takich samych bądź lepszych tj. (temperatura topnienia tonera, temperatura utrwalania, 
pojemność tonera, wydajność i jakość wydruku itp.) w stosunku do oryginałów 
produkowanych przez producenta urządzeń; 

 c) w procesie produkcji materiałów eksploatacyjnych wymaga się spełnienia norm ISO 
9001:2000 lub norm równoważnych; 

 d) celem wykazania, że oferowane materiały są równoważne materiałom wskazanym przez 
zamawiającego, wykonawca załączy do oferty po jednym egzemplarzu z każdego rodzaju 
oferowanego równoważnego materiału eksploatacyjnego, celem sprawdzenia zewnętrznych 
cech oferowanego produktu pod kątem spełnienia wymagań określonych w pkt 1) lit. b), 
c), d). Materiały te zamawiający traktuje jako część oferty. Materiały zostaną zwrócone 
wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty z wyjątkiem materiałów dostarczonych 
przez wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Materiały te 
pozostaną u zamawiającego jako wzorzec dla materiałów dostarczanych w wyniku umowy 
i zostaną rozliczone w rozliczeniu umowy. 



——————————————————————————————————————————————————————————————      
Zamawiający: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, adres: 03-813 Warszawa, ul. Terespolska 15A 
Tryb udzielanego zamówienia: przetarg nieograniczony - art. 39-46 ustawy z dnia 29.01.2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z ze zm.)  
Przedmiot zamówienia: zakup i sukcesywne dostawy dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ        
w Warszawie materiałów eksploatacyjnych - tonerów do kserokopiarek, telefaksów i drukarek użytkowanych przez Sąd oraz odbiór 
opakowań po zużytych materiałach. 
Rodzaj zamówienia: dostawa 
 
Zamówienie numer ZP/G/3/14 

 
 

3)  Wymagania stawiane wykonawcy: 
a) wykonawca gwarantuje, że dostarczone tonery i wkłady drukujące będą wysokiej jakości 

oraz będą kompatybilne z urządzeniami zamawiającego, zapewniając należyte 
bezpieczeństwo pracy, ponadto będą właściwie opakowane i oznakowane. 

b) wykonawca gwarantuje, że zamontowanie i używanie dostarczonych przez niego 
materiałów eksploatacyjnych - tonerów nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta 
urządzenia, w którym zostały zamontowane. 

c) jeżeli w trakcie umowy zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność 
dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega od parametrów, które posiadają 
oryginalne materiały eksploatacyjne - tonery producenta urządzenia, wykonawca 
zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany produktu na nowy, wolny od wad w terminie 
48  godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia przez zamawiającego o wadliwym 
produkcie (e-mailem lub faksem). Wymiana nastąpi w siedzibie zamawiającego na koszt 
i ryzyko wykonawcy w razie wad produktu. 

d) wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy urządzenia, gdy jego 
uszkodzenie powstało w wyniku stosowania tonera dostarczonego przez wykonawcę. Za 
podstawę żądania przez zamawiającego naprawy urządzenia (włączając w  to wymianę 
bębna) uważa się pisemną opinię autoryzowanego serwisu producenta urządzenia. 
Naprawa urządzenia wykonana zostanie w autoryzowanym serwisie producenta urządzenia 
w ciągu 3 dni od momentu zgłoszenia (faksem) wykonawcy przez zamawiającego 
konieczności wykonania naprawy. Koszty związane z naprawą ponosi wykonawca. 

e) dostarczone materiały eksploatacyjne muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo 
producenta, nazwę (typ, symbol) materiału, numer katalogowy, opis zawartości, termin 
przydatności do użycia. 

f) wymaga się, aby oferowane materiały eksploatacyjne posiadały gwarancję na minimum  
12 miesięcy od dnia dostawy. W sytuacji, gdy gwarancja udzielana przez producenta jest 
dłuższa od gwarancji udzielonej przez wykonawcę obowiązuje gwarancja producenta. 

g) ilości wskazane w załączniku nr 1 do siwz są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla 
celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej spośród nich. Wykonawcy, z którym 
zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy 
w wielkościach podanych w tabeli zamieszczonej w ust. 13. Jednocześnie zamawiający 
gwarantuje, iż minimalna kwota, która zostanie zapłacona z  tytułu realizacji przedmiotu 
umowy wyniesie 60% ceny podanej w formularzu ofertowym. 

h) wielkość dostarczenia każdej partii materiałów eksploatacyjnych będzie wynikać 
z  jednostronnej dyspozycji osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy ze 
strony zamawiającego. 

4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia - „zakupu i sukcesywnych dostaw materiałów   
eksploatacyjnych - tonerów oraz odbioru opakowań po zużytych materiałach”, będzie od dnia 
podpisania umowy przez okres 12 miesięcy lub do wyczerpania w tym okresie kwoty 
przewidzianej dla niniejszego postępowania. 

1. Odbiór opakowań po zużytych materiałach eksploatacyjnych od zamawiającego przez wykonawcę 
nastąpi każdorazowo przy dostawie materiałów eksploatacyjnych - tonerów w ramach 
świadczonej usługi, na podstawie protokołu odbioru ilościowo-asortymentowego (załącznik nr 9 
do siwz). 

2. Termin realizacji dostawy zamawianych przez Oddział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla 
Warszawy Pragi-Północ w Warszawie materiałów eksploatacyjnych - tonerów wyniesie max. 5 dni 
roboczych od dnia złożenia zamówienia przez ww. Oddział faksem. 

3. Przedmiotu umowy wydawany będzie sukcesywnie na podstawie złożonych zamówień przez        
zamawiającego w miejscu dokonania dostawy, w godz.: 9.00 - 15.00, od poniedziałku do piątku. 

4. Miejscem dokonania dostawy i odbioru opakowań po zużytych materiałach jest magazyn Sądu 
Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie. 

5. W przypadku braków ilościowych lub wad jakościowych wykonawca zapewni ich usunięcie 
w terminie 48 godzin (w dni robocze) od daty zgłoszenia. 

6. Płatność będzie realizowana za każdą należycie zrealizowaną dostawę po doręczeniu 
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zamawiającemu przez wykonawcę faktury VAT w terminie 21 dni (od daty doręczenia) na       
rachunek bankowy wykonawcy. 

7. Oferta powinna zawierać: 
a) „Formularz ofertowy” z wynagrodzeniem dla wykonawcy: 

  - wartość bez kwoty podatku VAT: ……………………………..……..…………..……...……………………. zł  
        (słownie złotych: ……………………………………...…………………………………………………………………) 

- podatek VAT: …..........……………………………………………..…………………….…………………………. zł 
        (słownie złotych: ….....………………………………………………………………………………………………….)  

- wartość z kwotą podatku VAT - cena ofertowa: …...................................…………………… zł  
  (słownie złotych: ……......................................................................................................), 

b) „Kalkulację cenową” z podanymi cenami jednostkowymi netto za każdy asortyment, wartość 
zamawianego asortymentu netto, stawkę VAT, wartość VAT oraz wartość zamawianego 
asortymentu brutto, 

c) dokumenty, oświadczenia oraz wykaz zrealizowanych dostaw, których zamawiający żądał 
w Rozdziale V ust. 1 pkt 2, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu. 

12. Dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie 
złożonych w ofercie wykonawcy oświadczeń i dokumentów. Zamawiający określa, iż niezbędne 
jest złożenie w ofercie wykazu zrealizowanych dostaw (co najmniej trzech), a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed 
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostaw stanowiącym 
przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, daty, miejsca wykonania i odbiorców oraz 
załączenie dokumentów potwierdzających (poświadczeń), że dostawy te zostały wykonane 
należycie. Wykonawcy przedstawiają informację zgodnie z wymogami określonymi w Rozdziale V 
pkt 3 ppkt 1.1), 1.2), w pkt 3 ppkt 3.1), 3.2) oraz w pkt 3 ppkt 6.1) lub pakt 6.2).  

 
13. Zestawienie rodzajów materiałów eksploatacyjnych - tonerów do kserokopiarek, telefaksów        

i drukarek użytkowanych przez Sąd: 
 

Lp. 
Opis przedmiotu zamówienia  

oraz wymagania minimalne dotyczące przedmiotu 
zamówienia (wydajność/pojemność) 

Numer 
katalogowy 
materiału 

oryginalnego 
producenta 
wskazanego 
urządzenia 

Jednostka 
miary 

Ilość 
zamawianych 
materiałów 

1 
Toner do drukarki HP LJ 1006 
wydajność: 1.500 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu,  
kolor: czarny  

HP CB435A (35A) szt. 4 

2 
Toner do drukarki HP LJ 1022 
wydajność: 2.000 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu, 
kolor: czarny 

HP Q2612A  
(12A) szt. 20 

3 
Toner do drukarki HP LJ M551 
wydajność: 5.500 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu, 
kolor: czarny 

HP507A 
(CE400A) szt. 12 

4 
Toner do drukarki HP LJ M551 
wydajność: 6.000 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu, 
kolor: purpurowy 

HP507A 
(CE403A) szt. 6 

5 
Toner do drukarki HP LJ M551 
wydajność: 6.000 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu, 
kolor: żółty 

HP507A 
(CE402A) szt. 6 

6 
Toner do drukarki HP LJ M551 
wydajność: 6.000 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu, 
kolor: niebieski 

HP507A 
(CE401A) szt. 6 

7 
Toner do drukarki HP LJ P2055 
wydajność: 2.300 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu,  
kolor: czarny 

CE505A (05A) szt.  660 
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8 
Toner do drukarki SAMSUNG ML-2250  
wydajność: 5.000 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu, 
kolor: czarny  

ML-2250D5 szt. 2 

9 
Toner do drukarki SAMSUNG ML-3561 ND 
wydajność: 12.000 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu,  
kolor: czarny  

ML-3560DB szt. 25 

10 
Toner do urządzenia wielofunkcyjnego SAMSUNG SCX-5530 FN 
wydajność: 8.000 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu, 
kolor: czarny  

SCX-D5530B szt. 2 

11 
Toner do urządzenia wielofunkcyjnego SAMSUNG SCX-5635 FN 
wydajność: 10.000 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu,  
kolor: czarny  

MLT-D2082L szt. 2 

12 
Toner do urządzenia wielofunkcyjnego SAMSUNG SCX-5637 FN 
wydajność: 2.000 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu,  
kolor: czarny 

MLT-D205S 
(205S) szt. 290 

13 
Toner do drukarki Lexmark T654DN i Lexmark T650DN 
wydajność: 25.000 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu, 
kolor: czarny  

T650H11E szt. 48 

14 
Toner do faxu Panasonic KX-FL 613 
wydajność: 2.500 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu, 
kolor: czarny 

KX-FA83 szt. 20 

15 
Toner do kserokopiarki Canon iR 1605 
wydajność: 16.000 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu,  
kolor: czarny 

C-EXV-5 szt. 2 

16 
Toner do kserokopiarki Canon iR 2016J/2020 
wydajność: 15.000 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu,  
kolor: czarny  

C-EXV14 szt. 2 

17 
Toner do kserokopiarki Canon iR 2230, Canon iR 3225 
wydajność: 21.000 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu,  
kolor: czarny 

C-EXV11 szt. 14 

18 
Toner do kserokopiarki Canon iR 2800 
wydajność: 15.000 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu,  
kolor: czarny 

C-EXV3 szt. 8 

19 
Toner do kserokopiarki Canon iR 3045 
wydajność: 24.000 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu,  
kolor: czarny  

C-EXV12 szt. 18 

20 
Toner do kserokopiarki Canon iR 4025 i 
wydajność: 24.000 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu,  
kolor: czarny 

C-EXV39 szt. 20 

21 
Toner do kserokopiarki Canon IRAC 2025 i 
wydajność: 23.000 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu,  
kolor: czarny 

C-EXV-34 szt. 2 

22 
Toner do kserokopiarki Canon IRAC 2025 i 
wydajność: 19.000 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu,  
kolor: żółty 

C-EXV-34 szt. 1 

23 
Toner do kserokopiarki Canon IRAC 2025 i 
wydajność: 19.000 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu,  
kolor: czerwony 

C-EXV-34 szt. 1 

24 
Toner do kserokopiarki Canon IRAC 2025 i 
wydajność: 19.000 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu,  
kolor: niebieski 

C-EXV-34 szt. 1 

25 Kaseta z taśmą barwiącą do drukarki igłowej Citic PB2  
o wydajności wkładu - 5 milionów znaków 

60201A-00 szt. 180 

 
14. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: 

a) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu wymagań jakościowych oferowanych oryginalnych 
materiałów eksploatacyjnych (załącznik nr 9 do siwz), 

lub 
 b) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu wymagań jakościowych oferowanych równoważnych 

materiałów eksploatacyjnych (załącznik nr 10 do siwz). 
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załącznik nr 2 do siwz 
załącznik nr 1 do umowy 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
 

dla Zamawiającego: 
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie 

ul. Terespolska 15A 
03-813 Warszawa 

 

Niżej podpisany/i ........................................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz .......................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
(nazwa i siedziba Wykonawcy) 

REGON: ..............................................................., NIP: ................................................................ 

Tel. ....................................................................., Fax. ................................................................. 

e-mail ................................................................... 
 
W związku z ogłoszeniem o postępowaniu na: „Zakup i sukcesywne dostawy dla potrzeb Sądu 
Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie materiałów eksploatacyjnych - 
tonerów do kserokopiarek, telefaksów i drukarek użytkowanych przez Sąd oraz odbiór 
opakowań po zużytych materiałach” sygnatura postępowania: ZP/G/3/14, prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego, składam/y niniejszą ofertę: 
 
1. Oferujemy świadczyć ww. dostawy zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, „wzorem umowy” (załącznik nr 8 do siwz) i na podstawie cen jednostkowych 
wskazanych w „Kalkulacji cenowej” (załącznik nr 3 do siwz), w okresie obowiązywania umowy tj. 
12 miesięcy od daty jej podpisania, za łączne wynagrodzenie: 

  
a) wartość bez kwoty podatku VAT: ……………………………..……..……………………...…………………….. zł  
    (słownie złotych: ……………………………………...………………………………………………........................      
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………...) 
b) podatek VAT: …..........……………………………………………………………………….…………………………. zł 
    (słownie złotych: ….......……………………………………………………………………………..........................  
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………)  
c) wartość z kwotą podatku VAT - cena ofertowa: …....................................……………………... zł  
    (słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………….....  
    ..........................................................................................................................................) 

2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty konieczne do 
prawidłowego wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego, w tym koszty 
transportu do siedziby Zamawiającego wszelkich załadunków i rozładunków, cła i podatku 

 
 
 
 
 

pieczęć adresowa firmy Wykonawcy 
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granicznego, jeśli takie wystąpią, odbioru opakowań po zużytych materiałach eksploatacyjnych 
(kaset po zużytych tonerach) oraz innych opłat związanych z wykonaniem w/w dostawy, a ceny 
brutto zawierają wszystkie w/w koszty i podatek VAT. 

3. Oświadczamy, że podane w formularzu „Kalkulacja cenowa” ceny jednostkowe nie będą podlegać 
zmianie i waloryzacji w okresie związania ofertą oraz w okresie wykonywania umowy. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy 
do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje potrzebne do prawidłowego 
przygotowania niniejszej oferty. 

5.  Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w ramach sukcesywnych dostaw w terminie do 5 dni 
roboczych od daty złożenia zamówienia. 

6. Miejscem dostawy i odbioru opakowań po zużytych materiałach będzie magazyn Sądu  
Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A. 

7.  W przypadku braków ilościowych lub wad jakościowych zapewniamy ich usunięcie w ciągu …………    
  (max. 48 godzin) w dni robocze od daty zgłoszenia. 
8.  Udzielam/y ……. (minimum 12 miesięcy) miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia licząc od  

dnia podpisania przez obie strony „Protokołu odbioru ilościowo-jakościowego” w ramach realizacji     
dostaw. W sytuacji, gdy gwarancja udzielana przez producenta jest dłuższa od gwarancji      
udzielonej przez wykonawcę obowiązuje gwarancja producenta. 

9.  Oświadczamy, że oferowane przez nas materiały eksploatacyjne - tonery spełnia obowiązujące   
normy i parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. są kompatybilne ze     
sprzętem będącym w użytkowaniu u zamawiającego, o parametrach opisanych w załączniku nr 1   
do siwz takich samych bądź lepszych (pojemność oraz/lub wydajność), fabrycznie nowego (nowo  
wytworzone w całości), nie regenerowane i nie prefabrykowane.  

10.  Oświadczamy, że akceptujemy istotne postanowienia umowy i zobowiązujemy się w przypadku    
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy zgodnie z niniejszą ofertą, na warunkach określonych             
w siwz, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

11. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wykazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

12. Oświadczamy, że w przypadku zawarcia z naszą firmą umowy na podstawie niniejszej oferty   
zobowiązujemy się do odbioru opakowań po zużytych materiałach eksploatacyjnych (kaset po 
zużytych tonerach) przy każdej dostawie. 

13.   Oświadczamy, że powierzamy wykonanie następującej części zamówienia …………………………………. 
       …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 podwykonawcy …………………………………………………………………………………..................................... 
 W przypadku podwykonawcy należy wskazać, którą część zamówienia będzie wykonywał   
 podwykonawca, w przypadku braku podwykonawcy należy ten punkt wykreślić. 

14. Wymagane wadium w kwocie 5.500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych) zostało wniesione 
w dniu   ….……………... r. w formie ………………………………………………………………………………………… 

  Wadium wniesione w pieniądzu prosimy zwrócić na rachunek bankowy: ……………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………................................. 

15.  Do nadzorowania wykonania umowy i bieżących kontaktów z zamawiającym upoważniony/a       
 będzie Pan/Pani ........................................................................, tel./fax. : ............................... 

16.   Niniejszą ofertę składamy na …… kolejno ponumerowanych stronach. 
17.   Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1/ Formularz „Kalkulacji cenowej”. 
2/ Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualna informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej. * 
3/ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 
4/ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, 

o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
5/ Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw 

w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia. 
6/ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów. 
7/ Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu wymagań jakościowych oferowanych oryginalnych materiałów 
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eksploatacyjnych.* 
lub 
8/ Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu wymagań jakościowych oferowanych równoważnych materiałów 

eksploatacyjnych.* 
  

 
 
* - niepotrzebne skreślić 
 

Świadomi treści art. 297 Kodeksu karnego, oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują 
stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert. 
 

...................................................      …........................................................... 
(miejscowość, data)                                    (podpis uprawnionych  przedstawicieli Wykonawcy)
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                                                                                                                                załącznik nr 3 do siwz 
             załącznik nr 2 do umowy 

 
 

 
 

 

KALKULACJA CENOWA 

Wypełnia wykonawca Wypełnia wykonawca 

Lp. 

Opis przedmiotu zamówienia  
oraz wymagania minimalne 

dotyczące przedmiotu 
zamówienia 

(wydajność/pojemność) 

Numer 
katalogowy 
materiału 

oryginalnego 
producenta 
wskazanego 
urządzenia 

Producent 

Symbol produktu 
z katalogu 

producenta/dystr
ybutora 

Jednostka 
miary 

(szt./opak.) 

Zamawian
a ilość 

Jednostkowa 
cena netto 

Wartość 
netto  

kol. 7 x kol. 
8 

Stawka 
VAT 
(%) 

Wartość VAT  
kol. 9 x kol. 10 

(%) 

Wartość 
brutto  

kol. 9 + kol. 
11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Toner do drukarki  
HP LJ 1006 
wydajność: 1.500 stron formatu 
A4, przy 5% zaczernieniu,  
kolor: czarny  

HP CB435A 
(35A)   szt. 4      

2 

Toner do drukarki  
HP LJ 1022 
wydajność: 2.000 stron formatu 
A4, przy 5% zaczernieniu, 
kolor: czarny  

HP Q2612A  
(12A)   szt. 20      

3 

Toner do drukarki  
HP LJ M551 
wydajność: 5.500 stron formatu 
A4, przy 5% zaczernieniu, 
kolor: czarny 

HP507A 
(CE400A)   szt. 12      

4 Toner do drukarki  
HP LJ M551 

HP507A 
(CE403A)   szt. 6      

 
 
 
 
 

pieczęć adresowa firmy Wykonawcy 
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wydajność: 6.000 stron formatu 
A4, przy 5% zaczernieniu, 
kolor: purpurowy 

5 

Toner do drukarki  
HP LJ M551 
wydajność: 6.000 stron formatu 
A4, przy 5% zaczernieniu, 
kolor: żółty 

HP507A 
(CE402A)   szt. 6      

6 

Toner do drukarki  
HP LJ M551 
wydajność: 6.000 stron formatu 
A4, przy 5% zaczernieniu, 
kolor: niebieski 

HP507A 
(CE401A)   szt. 6      

7 

Toner do drukarki  
HP LJ P2055 
wydajność: 2.300 stron formatu 
A4, przy 5% zaczernieniu, 
kolor: czarny 

CE505A (05A)   szt. 660      

8 

Toner do drukarki  
SAMSUNG ML-2250  
wydajność: 5.000 stron formatu 
A4, przy 5% zaczernieniu, 
kolor: czarny  

ML-2250D5   szt. 2      

9 

Toner do drukarki  
SAMSUNG ML-3561 ND 
wydajność: 12.000 stron formatu 
A4, przy 5% zaczernieniu, 
kolor: czarny  

ML-3560DB   szt. 25      

10 

Toner do urządzenia 
wielofunkcyjnego  
SAMSUNG SCX-5530 FN 
wydajność: 8.000 stron formatu 
A4, przy 5% zaczernieniu, 
kolor: czarny  

SCX-D5530B   szt. 2      

11 

Toner do urządzenia 
wielofunkcyjnego  
SAMSUNG SCX-5635 FN 
wydajność: 10.000 stron formatu 

MLT-D2082L   szt. 2      
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A4, przy 5% zaczernieniu, 
kolor: czarny  

12 

Toner do urządzenia 
wielofunkcyjnego  
SAMSUNG SCX-5637 FN 
wydajność: 2.000 stron formatu 
A4, przy 5% zaczernieniu, 
kolor: czarny 

MLT-D205S 
(205S)   szt. 290      

13 

Toner do drukarki  
Lexmark T654DN  
i Lexmark T650DN 
wydajność: 25.000 stron formatu 
A4, przy 5% zaczernieniu, 
kolor: czarny  

T650H11E   szt. 48      

14 

Toner do faxu  
Panasonic KX-FL 613 
wydajność: 2.500 stron formatu 
A4, przy 5% zaczernieniu, 
kolor: czarny 

KX-FA83   szt. 20      

15 

Toner do kserokopiarki  
Canon iR 1605 
wydajność: 16.000 stron formatu 
A4, przy 5% zaczernieniu, 
kolor: czarny 

C-EXV-5   szt. 2      

16 

Toner do kserokopiarki  
Canon iR 2016J/2020 
wydajność: 15.000 stron formatu 
A4, przy 5% zaczernieniu, 
kolor: czarny  

C-EXV14   szt. 2      

17 

Toner do kserokopiarki  
Canon iR 2230, Canon iR 3225 
wydajność: 21.000 stron formatu 
A4, przy 5% zaczernieniu, 
kolor: czarny 

C-EXV11   szt. 14      

18 

Toner do kserokopiarki  
Canon iR 2800 
wydajność: 15.000 stron formatu 
A4, przy 5% zaczernieniu, 
kolor: czarny 

C-EXV3   szt. 8      
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19 

Toner do kserokopiarki  
Canon iR 3045 
wydajność: 24.000 stron formatu 
A4, przy 5% zaczernieniu, 
kolor: czarny  

C-EXV12   szt. 18      

20 

Toner do kserokopiarki Canon iR 
4025 i 
wydajność: 24.000 stron formatu 
A4, przy 5% zaczernieniu,  
kolor: czarny 

C-EXV39   szt. 20      

21 

Toner do kserokopiarki Canon 
IRAC 2025 i 
wydajność: 23.000 stron formatu 
A4, przy 5% zaczernieniu,  
kolor: czarny 

C-EXV-34   szt. 2      

22 

Toner do kserokopiarki Canon 
IRAC 2025 i 
wydajność: 19.000 stron formatu 
A4, przy 5% zaczernieniu,  
kolor: żółty 

C-EXV-34   szt. 1      

23 

Toner do kserokopiarki Canon 
IRAC 2025 i 
wydajność: 19.000 stron formatu 
A4, przy 5% zaczernieniu,  
kolor: czerwony 

C-EXV-34   szt. 1      

24 

Toner do kserokopiarki Canon 
IRAC 2025 i 
wydajność: 19.000 stron formatu 
A4, przy 5% zaczernieniu,  
kolor: niebieski 

C-EXV-34   szt. 1      

25 

Kaseta z taśmą barwiącą do 
drukarki igłowej Citic PB2  
o wydajności wkładu - 5 milionów 
znaków 

60201A-00   szt. 180      

Cena netto (suma wartości kol. 9)    
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Wartość VAT (iloczyn ceny netto i stawki VAT ..%)  

Cena ofertowa brutto (suma ceny netto i wartości VAT)  

 
1. Oświadczamy, że oferowane przez nas materiały eksploatacyjne - tonery spełniają wymagania stawiane przez producenta sprzętu, dla którego są 

przeznaczone, nie są materiałami regenerowanymi i nie pochodzą z wtórnego napełnienia. 
2. Oświadczamy, że oferowane materiały eksploatacyjne - tonery są fabrycznie nowe, spełniają obowiązujące normy i parametry dopuszczające do sprzedaży 

i użytkowania na terytorium Polski oraz normy środowiskowe zgodne z normatywami ISO 24001 i ISO 14001. 
 
 
 
 
....................................................              ......................................................... 

(miejscowość, data)                                                   (podpis uprawnionych  przedstawicieli 
Wykonawcy) 

 
 
 
Uwaga: 
Wykonawca oferujący równoważne materiały eksploatacyjne załączy do oferty próbki tych materiałów po jednym egzemplarzu z każdego rodzaju, celem sprawdzenia 
zewnętrznych cech oferowanego produktu pod kątem spełnienia wymagań określonych w ROZDZIALE III. ust. 1 pkt 4) specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Materiały 
zostaną zwrócone wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty z wyjątkiem materiałów dostarczonych przez wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza. Materiały te pozostaną u zamawiającego jako wzorzec dla materiałów dostarczanych w wyniku umowy i zostaną rozliczone w rozliczeniu umowy. 
 
 

 
 


