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Oznaczenie sprawy: 15/D//Adm/2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Opis przedmiotu zamówienia
Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów na potrzeby Instytutu Maszyn Przepływowych
PAN
Instytut zamierza podpisać umowę ramową z wyłonionym wykonawcą. W formularzu
ofertowym Instytut umieścił drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, które posiada i do których
będzie zamawiał tusze. Załączony formularz ofertowy (załącznik nr 1) z podanymi cenami
netto będzie załącznikiem do umowy obowiązujący prze cały okres umowy. Instytut dopuszcza
możliwość zakupów innych tonerów nie wymienionych w formularzu po aktualnej cenie z
cennika dostawcy.
Wartość umowy w ciągu 24 miesięcy nie przekroczy 60 000 zł netto.
1. Dostarczane tonery i tusze muszą spełniać poniższe wymagania:
a) być fabrycznie nowe, nie regenerowane, pochodzące z bieżącej produkcji,
wytworzone seryjnie w cyklu produkcyjnym zgodnym z normą ISO 9001 oraz ISO
14001 lub normami równoważnymi (do oferty wymagane jest dołączenie stosownych
dokumentów),
b) opakowane muszą być hermetycznie i nie nosić śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz
używania,
c) 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) zapewniać jakości wydruku co najmniej taką, jak materiał oryginalny, zalecany przez
producenta sprzętu,
e) w żadnym stopniu nie naruszać praw patentowych ani innej własności intelektualnej,
f) musi być dopasowany do pracy z danym urządzeniem.
Wykonawca, który w ofercie nie zaoferuje tonerów oryginalnych jest obowiązany wykazać, że
oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego,
poprzez wpisanie nazwy oraz nazwy producenta produktu równoważnego „Marka / producent
i nazwa oferowanego materiału” w formularzu cenowym (załącznik nr 1) oraz wypełnienie
kolumny „Oryginał (zalecany przez producenta) / „zamiennik” a także dołączenie do oferty
opisu ze szczegółową specyfikacją, z której w sposób niebudzący wątpliwości winno wynikać,
że oferowany toner/tusz posiada takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, niż
produkt oryginalny:
a) nie narusza praw gwarancyjnych producenta sprzętu,
b) jest fabrycznie nowy, nie gorszej jakości niż produkt zalecany przez producenta sprzętu,
c) posiada znak firmowy producenta oraz etykiety identyfikujące dany produkt,
d) pojemność / wydajność (ilość uzyskanych kopii) nie może być mniejsza niż dla produktów
oryginalnych, zgodnie z normami ISO/IEC 19752, ISO/IEC 24711, ISO/IEC 19798 (do oferty
wymagane jest załączenie stosownych dokumentów – testów).

2. Instytut wymaga odbioru i utylizacji pustych kaset i kartridżów (koszt wysyłki pokrywa
zamawiający)
3. Gwarancja na produkt:
- tusze co najmniej12 miesięcy
- tonery wieczysta, lecz nie dłuższa niż do wyczerpania materiału - proszku w kasecie
- gwarancja naprawy urządzenia w razie wadliwego tusza lub tonera
4. Dostawa: Maksymalnie 3 dni od złożenia zamówienia
5. Wybór dostawcy odbędzie się na podstawie przedstawionego formularza ofertowego. Pod
uwagę będzie brana suma cen jednostkowych netto na wszystkie tonery. Umowa zostanie
podpisana z dostawcą, który zaoferuje najniższą wartość w przedstawionym formularzu.
(załącznik nr 1).

