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ZAPYTANIE OFERTOWE  
 

I. Informacje ogólne 
1. Urząd Transportu Kolejowego (UTK) zaprasza wykonawców do składania ofert na: Dostawę 

elementów wyposażenia systemu IT w postaci wysokowydajnych wielofunkcyjnych urządzeń 
biurowych. 

2. Zamawiającym jest Urząd Transportu Kolejowego. 
3. Zamówienie jest realizowane z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.) na podstawie Art. 4 pkt 8. 
4. Zapytanie  ofertowe  jest  prowadzone  zgodnie  z  zasadą  konkurencyjności  zawartą w Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

5. Zamówienie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

 
II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Klasyfikacja CPV przedmiotu zamówienia: 30120000 Urządzenia fotokopiujące i do druku 
offsetowego, 30210000 Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt), 30191000 Sprzęt biurowy, z 
wyjątkiem mebli, 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1. 
3. Termin realizacji zamówienia 18.12.2015 r. 
 

III. Warunki udziału w postępowaniu i wykluczenia z udziału 
1. Ofertę mogą składać wyłącznie wykonawcy niepowiązani z UTK osobowo i kapitałowo. 
2. Ofert nie mogą składać wykonawcy będący w likwidacji lub w stanie upadłości. 
3. Ofertę mogą złożyć wykonawcy działający na rynku, przez co najmniej 3 lata do momentu upływu 

terminu składania ofert. Do oferty należy załączyć odpis z KRS. 
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
5. Złożenie oferty oznacza akceptację wszystkich warunków zamówienia. 
6. Niespełnienie choćby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy. 

 
IV. Kryteria oceny oferty, opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty i wykonawcy 

1. Jedynym kryterium oceny ofert będzie łączna cena brutto oferty. 
2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę wykonawcy, która spełnia wszystkie 

wymagania, oraz która uzyska najwyższą liczbę punktów przyznanych według wzoru: 
Liczba punktów = Cena najtańszej oferty / Cena badanej oferty x 100, wynik zaokrąglony do najbliższej 
cyfry do drugiego miejsca po przecinku. 

3. Cena podana przez wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia. 
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej 

Zamawiającego oraz przesłana Wykonawcom, którzy złożyli oferty.  
 

V. Termin, miejsce i sposób składania ofert 
1. Ofertę należy złożyć według wzoru oferty określonego w Załączniku nr 2. 
2. Ofertę należy złożyć w terminie, do dnia 25.11.2015 Decyduje data wpływu do urzędu. 
3. Ofertę można złożyć elektronicznie na adres e-mail: zamowieniaUE@utk.gov.pl 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez 

podania przyczyny. 
 

VI. Warunki zawarcia i zmiany umowy 
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1. Z wybranym wykonawcą zamówienia zostanie zawarta pisemna umowa. 
2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmianę zawartej z wykonawcą umowy na zasadach 

uprzednio określonych w umowie. 
3. W przypadku, gdy wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy z zamawiającym, możliwe jest 

podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał 
kolejną najwyższą liczbę punktów. 
 

VII. Kontakt w sprawie zamówienia 
1. Michał Jaworski, Naczelnik Wydziału Analiz Departamentu Regulacji Rynku Kolejowego, 

Koordynator ds. POPT w UTK, tel.: 728 420 196, e-mail: michal.jaworski@utk.gov.pl 
2. Tymoteusz Trocki, tel.: 22 749 14 16, e-mail: tymoteusz.trocki@utk.gov.pl  
3. Krzysztof Rumniak, Główny Specjalista, Wieloosobowe stanowisko ds. IT, 

krzysztof.rumniak@utk.gov.pl  
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Załącznik nr 1. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa elementów wyposażenia systemu IT w postaci 
wysokowydajnych wielofunkcyjnych urządzeń biurowych. 

Dostawa obejmuje następujące urządzenia wielofunkcyjne: 
1. Urządzenie A3 – 2 szt.  o następujących parametrach: 

KOPIARKA 
Szybkość kopiowania/ drukowania  w 
kolorze A4 

Min. 22 strony na minutę 

Szybkość kopiowania/ drukowania w 
kolorze A3 

Min. 14 stron na minutę 

Rozdzielczość kopiowania Min. 600 x 600 dpi 
Format  papieru A6-A3 

Czas otrzymania  1 kopii Poniżej 7 sek. 
Czas nagrzewania Max. 21sek. 
ZOOM Min. w zakresie 25-400% co 0,1% 
Wielokrotność kopii 1-9999 
Kopiowanie dokumentów ID TAK 
DRUKARKA SIECIOWA 
Rozdzielczość drukowania min. 1800 x 600 dpi 
Języki drukarki PCL6, PCLSe/c, emulacja PostScript 3 
Interfejsy 10BaseT/100BaseTX/1000 BaseT, USB 2.0 
Drukowanie z pamięci USB TAK 
Sterownik drukarki Możliwość wprowadzenia  przez użytkownika 

personalnego widoku sterownika 

SKANER SIECIOWY 
Szybkość skanowania Do 160 skanów/min. mono i kolor (300 dpi) 
Rozdzielczość skanowania w kolorze Minimum: 600 x 600 dpi 
Typ Scan to E-Mail/ FTP/Box/ SMB/Scan to USB, 
Formaty zapisu skanowanych plików DOC (min.500 skanów/miesiąc),TIFF, PDF, 

Compact PDF, 
JPEG, XPS, Compact XPS, 

Podgląd skanowanych dokumentów na 
panelu urządzenia 

TAK 

Inne silnik OCR musi znajdować się na zewnętrznym 
serwerze 

PARAMETRY URZĄDZENIA 
Pamięć Minimum 2GB 
Dysk Twardy Minimum 250 GB 
Pojemność papieru 2 uniwersalne kasety na papier po minimum 500 

arkuszy + 
podajnik ręczny na minimum 150 arkuszy 

Obsługiwana gramatura papieru 52-300 g/m2 
Rozmiar papieru A6-SRA3, papier banerowy maks. 1,200 x 297 mm 



 

 
 

Dupleks Tak - zakres gramatur 52-256 g/m2 
Automatyczny podajnik oryginałów 
dwustronnych  jednoprzebiegowy 

TAK na min. 100 ark. (80g/m2) 

Finiszer ze zszywaniem TAK zszywanie do min. 50 arkuszy, pojemność 
odbiorcza min. 500 kartek 

Panel sterowania Kolorowy, uchylny, dotykowy, w j.polskim 
Podstawa TAK - na kółkach 
Dodatkowe wymagania Urządzenie fabrycznie nowe, gotowe do pracy, z 

kompletem oryginalnych, pełnowartościowych 
materiałów eksploatacyjnych. Oferent musi posiadać 
certyfikat autoryzacji producenta sprzętu na 
sprzedaż i serwis gwarancyjny  oferowanych 
urządzeń 

 
2. Dostawa 2 szt. czytników kart Mifare kompatybilnych z urządzeniami z ptk. 1 oraz programem 

„PaperCut” użytkowanym przez Zamawiającego. 
Urządzenia musza zostać dostarczone w konfiguracji, która umożliwi bez konieczności dodawania 
dodatkowych opcji wgrania wewnętrznej aplikacji systemu accountingowego PaperCut.  
Urządzenia muszą być kompatybilne z funkcjonującym obecnie u Zamawiającego systemem 
PaperCut, integrując się z nim za pomocą wbudowanego, wgrywanego do urządzenia kontrolera 
firmy PaperCut. Czytniki kart zbliżeniowych mają być kompatybilne z obecnie używanymi kartami 
zbliżeniowymi przez Zamawiającego.  
Czytniki kart zbliżeniowych mają być podłączone do urządzeń i w pełni integrować się w 
wewnętrzną aplikacją PaperCut na oferowanych urządzeniach.  
Numery kart zbliżeniowych przekazywanych przez konfigurację czytnika i urządzenia do systemu 
PaperCut mają być takie same jak na obecnie użytkownych urządzeniach przez Zamawiającego . 
Dla zainteresowanych Wykonawców możemy przekazać testowe karty wraz z ich numerami 
rejestrowanym przez system PaperCut. 

3. Licencja na oprogramowanie PaperCUT na aplikacje do wgrania na urządzenia z pkt. 1. 
4. Wykonawca musi być autoryzowanym partnerem handlowym producenta sprzętu. 

2. Miejsce dostawy: 

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie  
Al. Jerozolimskie 134 , 02-305 Warszawa XII piętro (winda). 
 



 

 
 

Załącznik nr 2 

OFERTA 
dla Urzędu Transportu Kolejowego, al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa 

 
Nazwa / Imię i 
Nazwisko Wykonawcy: 

 

Adres:  
NIP:  
REGON:  
Osoba do kontaktu  
Nr tel.:  
Adres e-mail:  

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr z dnia ………. na: Dostawę elementów wyposażenia systemu 
IT w postaci wysokowydajnych wielofunkcyjnych urządzeń biurowych, oferuję wykonanie 
przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi  w/w Zapytaniu ofertowym za cenę:  
Brutto PLN:  
Netto PLN:  
VAT 23% PLN:  

 
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub składanie fałszywych 
oświadczeń, oświadczam, że: 

1. nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi  
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 
czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 
polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 
opieki lub kurateli, 

2. cena łączna brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, 
3. zapoznałem się z zawartym w Zapytaniu ofertowym opisem przedmiotu zamówienia, oraz  

że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, 
4. spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym i dysponuję potencjałem odpowiednim 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
5. w razie wybrania naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych  

w Zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, 
6. osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz posiadają odpowiednią wiedzę  
i doświadczenie do wykonania zamówienia, 

7. uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 
 
 
 
 

……………………...………………… ……………………...………………… 
Miejscowość, data podpis z pieczątką imienną, lub podpis 

osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
 


