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Ogłoszenie nr 51006266 l-N-2020 z dnia 09-04-2020 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie: Sukcesywne dostawy tonerów i tuszy oraz innych materiałów 
eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i 
faksów użytkowanych w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie i Sądach Rejonowych w Leżajsku,

Łańcucie, Ropczycach i Strzyżowie w 2020 roku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 514115-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540034237-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Okręgowy w Rzeszowie, Krajowy numer identyfikacyjny 32425700000000, ul. PI. 
Śreniawitów 3, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 178 756 200, e-mail 
przetargi@rzeszow.so.gov.pl, faks 178 756 299.
Adres strony internetowej (url): https://rzeszow.so.gov.pl/

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Sąd Powszechny

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

ILI) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywne dostawy tonerów i tuszy oraz innych materiałów eksploatacyjnych do drukarek 
komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i faksów użytkowanych w Sądzie 
Okręgowym w Rzeszowie i Sądach Rejonowych w Leżajsku, Łańcucie, Ropczycach i 
Strzyżowie w 2020 roku 

Numer referencyjny (Jeże/z dotyczy):
G-2512-1/20

11.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

11.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań Jaw  przypadku partnerstwa 
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:

1. Niniejsze zamówienie obejmowało sukcesywne dostawy tonerów i tuszy oraz innych 
materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, 
kserokopiarek i faksów użytkowanych w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie i Sądach 
Rejonowych w Leżajsku, Łańcucie, Ropczycach i Strzyżowie. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia - wykaz asortymentowy został opisany w załączniku nr 2 do SIWZ. 2. Dostarczone
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tonery i tusze oraz inne materiały eksploatacyjne do drukarek komputerowych, urządzeń 
wielofunkcyjnych, kserokopiarek i faksów muszą być fabrycznie nowe, nie mogą zawierać 
używanych podzespołów lub elementów składowych, nie mogą w trakcie ich użytkowania 
powodować utratę gwarancji producenta urządzenia, w którym zostaną zamontowane czy użyte, 
Za fabrycznie nowy nie uznaje się wyrobu, w którym pojemnik został jedynie wyczyszczony i 
ponownie napełniony, tzw. regenerowany lub w którym nastąpiła wymiana elementów 
mechanicznych czy np. listwy. Pod pojęciem „fabrycznie nowy" Zamawiający rozumie produkty 
posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem, w którym ewentualne 
wysypywanie się proszku - przy zastosowanych rozwiązaniach technicznych - nie będzie miało 
miejsca. Na nowych tonerach wyjętych z opakowania (wałek, elementy mechaniczne) nie może 
być śladów proszku. 3. Dostarczane tonery, tusze i inne materiały eksploatacyjne muszą być 
fabrycznie opakowane w sposób należycie chroniący (np. w trakcie transportu) kasetę z tonerem 
tj. posiadać opakowanie wewnętrzne, po wyjęciu jej z opakowania zewnętrznego. Opakowania 
tonerów, tuszy i innych materiałów eksploatacyjnych muszą być oryginalnymi opakowaniami 
producenta tych materiałów, a opakowanie zewnętrzne musi co najmniej zawierać następujące 
informacje: - nazwę (markę) i widoczne logo producenta danego tonera, tuszu lub innego 
materiału eksploatacyjnego; - nazwę i symbol tonera, tuszu lub innego materiału 
eksploatacyjnego; - nazwę i typ urządzenia do którego dany toner, tusz lub inny materiał 
eksploatacyjny jest przeznaczony; - informację o wydajności lub pojemności materiału 
eksploatacyjnego, - termin przydatności do użytku danego tonera, tuszy lub innego materiału 
eksploatacyjnego, który nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy. 4. Dla 
wszystkich tonerów, tuszy lub innych materiałów eksploatacyjnych Wykonawca musi 
zagwarantować odpowiednią jakość wydruku polegającą na równomiernym zaczernieniu lub 
barwieniu drukowanego tekstu czy grafiki, jednakowe nasycenie barw na całym wydruku, brak 
szarych / kolorowych smug na nośniku w miejscach, które nie były przeznaczone do 
zadrukowania (100% bieli w miejscach niezadrukowanych). 5; Zamawiający dopuszcza 
możliwość składania ofert równoważnych tj."(produkty) równoważne w stosunku do materiałów 
produkowanych i zalecanych przez producentów urządzeń drukujących. 6. Zamawiający pod 
pojęciem „produkt równoważny" rozumie produkt, który tak jak produkt/ materiał 
eksploatacyjny do urządzeń drukujących zalecanych przez producenta urządzeń drukujących 
posiadanych przez Zamawiającego, jest: a) fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, 
wytworzony seryjnie w cyklu produkcyjnym zgodnym z normą - ISO 9001:2000 lub 
równoważną, tj. dokumentem potwierdzającym odpowiednie stosowanie równoważnych 
środków zapewnienia jakości, w zakresie co najmniej takim jak wymieniona norma ISO. - ISO 
14001 lub równoważną, tj. dokumentem potwierdzającym odpowiednie stosowanie 
równoważnych środków zarządzania środowiskiem, którego wydajność, zgodnie z normami: 
ISO/IEC 19752 dla kaset z tonerem do drukarek monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla kaset 
z tonerem do kolorowych drukarek laserowych, ISO/IEC 24711 dla wkładów drukujących, 
ISO/IEC 24712 dla nabojów kolorowych do drukarek atramentowych, lub równoważnymi, jest 
co najmniej taka, jak podana przez Zamawiającego w formularzu asortymentowo - cenowym ( 
zał. Nr 2 do SIWZ) tj. określona dla produktu zalecanego przez producenta urządzeń 
drukujących, b) który nie jest i nie był produktem regenerowanym tj. zawierającym jakiekolwiek 
elementy regenerowane, refabrykowane lub wchodzące wcześniej (pierwotnie) w całości, jak 
również w części, w skład innych produktów; c) nie noszący śladów użytkowania; d) posiadający 
nie gorsze parametry eksploatacyjne (m.in. równomierność pokrycia, rozdzielczość druku, 
wydajność, zakres temperatur przechowania, kolor i nasycenie barw) niż produkty dedykowane 
czy wyprodukowane przez producenta urządzeń drukujących); e) którego wydajność jest co 
najmniej taka, jak materiału zalecanego przez producenta urządzeń drukujących; f) 
rozpoznawalny przez drukarkę, kserokopiarkę czy faks jako prawidłowy i nie wywołujący 
pojawiania się negatywnych komunikatów na wyświetlaczu urządzenia ani na stronach 
testowych; g) kompatybilny z urządzeniem, do którego jest zamówiony, tj. że równoważne 
kasety z tonerem nie powodują ograniczeń funkcji i możliwości urządzenia drukującego oraz 
zapewniają pełną kompatybilność z jego oprogramowaniem, informowanie o liczbie 
wydrukowanych stron oraz poziomie zużycia tonera, itp.; h) który nie ogranicza pełnej 
współpracy z programem urządzenia drukującego monitującym stan zasobników; i) który w 
żadnym stopniu nie narusza praw patentowych ani innej własności intelektualnej. 7.
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Wykonawca gwarantuje w okresie obowiązywania niniejszej umowy, jak również po niej w 
przypadku materiałów eksploatacyjnych, które posiadają jeszcze termin przydatności do użytku 
danego materiału eksploatacyjnego, że zamontowanie i używanie - przez Zamawiającego - 
dostarczonych przez niego materiałów eksploatacyjnych nie spowoduje utraty praw do 
bezpłatnych napraw w ramach gwarancji producenta urządzenia drukującego, do którego są 
przeznaczone, lub w przypadku uszkodzenia urządzenia drukującego wynikającego z 
zastosowania produktu równoważnego Wykonawca poniesie koszty naprawy danego 
asortymentu. 8. Wykonawca zobowiązany będzie - w ramach każdej dostawy częściowej - do 
właściwego opakowania, załadunku i rozładunku dostarczanych produktów oraz zabezpieczenia 
ich na czas przewozu, aby wydać je Zamawiającemu w należytym stanie. Odpowiedzialność za 
ewentualne szkody, powstałe w trakcie dostawy, ponosi Wykonawca; 9. Wykonawca bierze na 
siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenie urządzeń drukujących spowodowane używaniem 
zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych. Wykonawca zagwarantuje, iż w przypadku gdy po 
dostarczeniu nieodpowiednich tonerów lub tuszy nastąpi uszkodzenie urządzenia drukującego, 
koszty naprawy pokryje Wykonawca. 10. Zamówioną partię materiałów Wykonawca w ramach 
zamówienia częściowego dostarczy do siedziby Zamawiającego lub siedziby danego Odbiorcy w 
godzinach jego pracy (od poniedziałku do piątku - z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy 
- w godz. 7.30. - 15.30.) w terminie zgodnym z ofertą Wykonawcy (liczonych od poniedziałku 
do piątku), począwszy od następnego dnia roboczego, po dniu w którym nastąpiło - za 
pośrednictwem poczty elektronicznej - skuteczne doręczenie danego zamówienia częściowego.
11. Wykonawca będzie rozpatrywał wszelkie reklamacje dotyczące dostarczonych materiałów 
eksploatacyjnych (np. niesprawnych lub nieodpowiednio dostarczonych) na własny koszt.
Termin wymiany wadliwych urządzeń eksploatacyjnych będzie zgodny z ofertą Wykonawcy, i 
będzie liczony począwszy od następnego dnia kalendarzowego, po dniu w którym nastąpiło - za 
pośrednictwem poczty elektronicznej - zgłoszenie reklamacyjne. Zamawiający, o każdym czasie 
i w przypadku każdego zamówienia częściowego, będzie miał prawo do: a/ losowego 
sprawdzenia dostarczonej wybranej partii materiału, w zakresie jej zgodności z zapisami w pkt.
2, 3 i 4 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, b/ losowego przeprowadzenia testów w 
zakresie minimalnej wydajności danego materiału. Wszelkie odstępstwa lub niezgodności z tego 
tytułu będą skutkować wdrożeniem procedury reklamacyjnej opisanej w pkt. 11 powyżej. 12. 
Materiały eksploatacyjne Wykonawca dostarczać będzie do siedziby Zamawiającego lub siedzib 
Odbiorców, pod poniżej określonymi i wskazane adresy: a/ Sąd Okręgowy w Rzeszowie, Plac 
Śreniawitów 3, 35-959 Rzeszów, b/ Sąd Rejonowy w Leżajsku, ul. Mickiewicza 47, 37-300 
Leżajsk, c/ Sąd Rejonowy w Łańcucie, ul. Grunwaldzka 10, 37-100 Łańcut, d/ Sąd Rejonowy w 
Ropczycach, ul. Słowackiego 7, 39-100 Ropczyce, e/ Sąd Rejonowy w Strzyżowie, ul. 3-go 
Maja 14, 38-100 Strzyżów, - sukcesywnie, partiami w zależności od bieżących potrzeb 
Zamawiającego lub poszczególnych Odbiorców - zgodnie z zamówieniami częściowymi. 
Zamawiający może dokonać maksymalnie trzydzieści zamówień częściowych. 13. Zamawiający 
lub dany Odbiorca dokona odbioru materiałów eksploatacyjnych w swojej siedzibie oraz 
sprawdzi zgodność dostawy pod względem asortymentowym i ilościowym na podstawie 
przesłanego Wykonawcy zamówienia częściowego. 14. Zamawiający zastrzega możliwość 
skorzystania z prawa opcji, które to jest podzielne, tzn. że może być wykonywane w częściach, 
w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Oznacza to również, że prawo opcji 
dotyczyć może wszystkich pozycji asortymentowych, ale również kilku, kilkunastu lub 
kilkudziesięciu pozycji asortymentowych. Zamawiający zaznacza, również że może w ogóle nie 
skorzystać z opisanego powyżej prawa opcji. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający 
określił maksymalną wielkość przedmiotu zamówienia dla poszczególnych pozycji 
asortymentowych. Zamawiający przewiduje, że minimalny zakup przedmiotu zamówienia przez 
Zamawiającego wyniesie 75% maksymalnej ilości materiałów eksploatacyjnych. Zamawiający 
przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w przypadku zwiększenia potrzeb 
Zamawiającego. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego 
oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji, Niewykonanie przez 
Zamawiającego umowy w zakresie pozostałych 25% maksymalnej ilości materiałów 
eksploatacyjnych nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Wykonawca zrzeknie się w 
zapisach umownych roszczeń z tytułu niezamówienia pozostałych 25% maksymalnej ilości
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materiałów eksploatacyjnych objętych prawem opcji. Załącznik nr 2 do SIWZ 1 Toner do 
drukarki HP LJ 1010, 1020, 1015, 3020 (wydajność min. 2 000 str.) - 238 szt. 2.Toner do 
drukarki HP LJ 4250 dtn (wydajność min. 10 000 str.) - 4 szt. 3.Toner do drukarki SAMSUNG 
ML-2250(wydajność min. 5 000 str.) - 7 szt. 4.Toner do drukarki HP 2055 dn (wydajność min. 2 
300 str.)- 20 szt. 5.Toner do drukarki LEXMARK X654 de (wydajność min. 25 000 stron) - 1 szt. 
6.Toner do drukarki LEXMARK E460 dn (wydajność min. 3 500 str.) - 12 szt. 7. Toner do 
drukarki HP LJ P1606 dn (wydajność min. 2 100 str.) - 66 szt. 8. Tusz do drukarki CANON iX 
6550 żółty (pojemność min. 9ml.) - 79 szt. 9. Tusz do drukarki CANON iX 6550 czarny duży 
(pojemność min. 19ml.) - 74 szt. lO.Tusz do drukarki CANON iX 6550 czarny mały (pojemność 
min. 9ml.)- 55 szt. 11. Tusz do drukarki CANON iX 6550 purpurowy (pojemność min. 9ml.)- 55 
szt. 12. Tusz do drukarki CANON iX 6550 niebieski (pojemność min. 9ml.)- 55 szt. 13.Toner do 
drukarki HP LJ 2727 i HP LJ 2014, HP LJ 2015 (wydajność 3 000 str.)- 36 szt. 14. Toner do 
drukarki SAMSUNG SL-M3370 FW (wydajność 5 000 str.) - 12 szt. 15. Toner do drukarki 
SAMSUNG SL-M3870 F W (wydajność 10 000 str.) - 6 szt. 16. Toner do drukarki LEXMARK 
MS310 dn, MS312 dn MS410 dn, MS510 dn (wydajność min. 5 000 str.) - 97 szt. 17. Toner do 
drukarki LEXMARK MX310 dn (wydajność min. 10 000 str.) - 12 szt. 18. Toner do drukarki 
OKI B432 dn (wydajność min. 3 000 str.)- 192 szt. 19. Bęben do drukarki OKI B432 dn 
(wydajność min. 25 000 stron)- 49 szt. 20. Toner do drukarki HP LJ Pro MFP M521 dn 
(wydajność min. 6 000 str.) - 37 szt. 21. Toner do drukarki HP Color LJ CP4025 dn (Żółty) 
(wydajność min. 11 000 str.) - 6 szt. 22. Toner do drukarki HP Color LJ CP4025 dn (Czerwony - 
Magenta) (wydajność min. 11 000 str.) - 6 szt. 23. Toner do drukarki HP Color LJ CP4025 dn 
(Niebieski)(wydajność min. 11 000 str.) - 6 szt. 24. Toner do drukarki HP Color LJ CP4025 dn 
(Czamy)(wydajność min. 8 500 str.) - 6 szt. 25. Tusz do drukarki HP OfficeJet 7110 czarny — 
poj. min. 22 26.Tusz do drukarki HP OfficeJet 7110 czerwony — poj. min. 8 ml. 27.Tusz do 
drukarki HP OfficeJet 7110 żółty — poj. min. 8 ml. 28.Tusz do drukarki HP OfficeJet 7110 
niebieski — poj. min. 8 ml. poz. 25-28 - 20 kpi. 29.Toner do drukarki HP Color LJ Enterprise 
M552 dn czarny (wydajność min. 6 000 str.) 30.Toner do drukarki HP Color LJ Enterprise M552 
dn żółty (wydajność min. 5 000 str.) 31 .Toner do drukarki HP Color LJ Enterprise M552 dn 
purpurowy (wydajność min. 5 000 str.) 32. Toner do drukarki HP Color LJ Enterprise M552 dn 
niebieski (wydajność min. 5 000 str.) poz. 29-32 raz 5 kpi. 33.Toner do urządzenia KYOCERA 
Task Alfa 300i (wydajność min. 20 000 str.) - 2 szt. 34.Toner do urządzenia DEVELOP Ineo 210 
(wydajność min. 11 000 str.)- 2 szt. 35.Toner do urządzenia wielofunkcyjnego BROTHER MFC- 
L6800DW (wydajność 3 000 str.) - 8 szt. 36.Bęben do drukarki OKI B512 dn (wydajność min.
25 000 str.) -34 szt. 37.Bęben do drukarki LEXMARK MS310 dn, MS312 dn, MS410 dn,
MS510 dn (wydajność min. 60 000 str.) - 34 szt. 38.Bęben do drukarki LEXMARK MX310dn 
(wydajność min. 60 000 str.) - 7 szt. 39. Bęben do drukarki BROTHER MFC-L6800DW 
(wydajność min. 50 OOOstr.) - 4 szt. 40.Toner do drukarki OKI B512dn (wydajność min. 3 000 
str.) - 102 szt. 41.Toner do kserokopiarki KONICA Minolta Bizhub 308 (wydajność min. 24 000) 
- 6 szt. 42.Pojemnik na zużyty toner do kserokopiarki KONICA Minolta Bizhub 308 - 4 szt.
43.Toner do urządzenia RICOH FAX 1195L (wydajność min. 2 600 stron) - 6 szt. 44. Bęben do 
urządzenia RICOH FAX 1195L (wydajność min. 20 000 12 000 stron) - 7 szt. 45. Toner do 
drukarki LEXMARK MS417 dn (wydajność min. 2 500 stron) - 110 szt. 46. Bęben do drukarki 
LEXMARK MS417 dn (wydajność min. 60 000 stron) - 35 szt. 47.Toner do urządzenia 
wielofunkcyjnego LEXMARK MX421 ade (wydajność min. 6 000 stron) - 24 szt. 48. Bęben do 
urządzenia wielofunkcyjnego LEXMARK MX421 ade (wydajność min. 60 000 stron) - 5 szt. 49. 
Bęben do drukarki LEXMARK E460 dn (wydajność min. 30 000 stron) - 7 szt. 50.Toner od 
urządzenia wielofunkcyjnego BROTHER MFC-L6900DW (wydajność min. 3 000 str.)- 29 szt. 
51.Bęben od urządzenia wielofunkcyjnego BROTHER MFC-L6900DW (wydajność min. 30 000 
str.) - 7 szt. 52. Toner do drukarki LEXMARK MX310dn (wydajność min. 10 000 stron) - 1 szt. 
53. Toner do drukarki LEXMARK B2865 dw (wydajność min. 7 500 stron) - 148 szt. 54. Bęben 
do drukarki LEXMARK B2865 dw (wydajność min. 150 000 stron) - 43 szt. 55. Tusz do 
drukarki do okładek akt EPSON Pro WF 8190DW czarny XL (wydajność min. 5 800 stron) - 6 
szt. 56. Tusz do drukarki do okładek akt EPSON Pro WF 8190DW magneta XL (wydajność min. 
4 600 stron) - 6 szt. 57. Tusz do drukarki do okładek akt EPSON Pro WF 8190DW Yellow XL 
(wydajność min. 4 600 stron) - 6 szt. 58. Tusz do drukarki do okładek akt EPSON Pro WF 
8190DW Cyan XL (wydajność min. 4 600 stron) - 6 szt. 59. Toner do drukarki RICOH AFICIO
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MP 171SPF (wydajność min. 7 000 stron) - 1 szt 60. Toner do drukarki OKI B6500dn 
(wydajność min. 13 000 stron) - 19 szt. 61. Toner do drukarki HP LJ 1300 (wydajność min. 2 
500 stron) - 4 szt. 62.Toner do drukarki OKI ES 7131 DNW (wydajność min. 12 000 stron) - 4 
szt. 63. Toner do drukarki HP LJ 2420d (wydajność min. 6 000 stron) - 1 szt. 64. Toner do 
drukarki HP LJ Pro400 M401DNE (wydajność min. 6 000 stron) - 86 szt. 65. Toner do drukarki 
HP LJ Pro M1212 inf MFP (wydajność min. 1 600 stron) - 7 szt. 66. Toner do drukarki RICOH 
AFICIO 2020D (wydajność min. 9 000 stron) - 1 szt. 67. Toner do drukarki RICOH AFICIO SP 
3410SF (wydajność min. 5 000 stron) - 5 szt. 68.Toner do urządzenia XEROX Copy Centre 
Cl 18 (wydajność min. 11 000 stron) - 2 szt. 69. Toner do drukarki HP LJ Enterprise Inc. M609X/ 
(wydajność min. 11 000 stron) - 10 szt. 70. Toner do urządzenia wielofunkcyjnego KYOCERA 
ECOSYS M6535 cidn (wydajność min. 12 000 stron) - 6 szt. 71. Toner do urządzenia 
wielofunkcyjnego TRIUMPH — ADLER P-4030i MFP (wydajność min. 14 500 stron) - 12 szt.
72. Toner do drukarki SAMSUNG ML 3561 ND (wydajność min. 6 000 stron) - 10 szt. 73. Toner 
do drukarki HP LJ P 1102, 1102W (wydajność min. 1 600 stron) - 48 szt. 74. Toner do drukarki 
HP LJ P2035 (wydajność min. 2 300 stron) - 7 szt. 75. Toner do drukarki HP LJ P2055 
(wydajność min. 6 500 stron) - 28 szt. 76. Toner do drukarki HP LJ P2015d, M2727mfp 
(wydajność min. 6 500 stron) - 16 szt. 77. Toner do drukarki HP P3015 (wydajność min. 6 000 
stron) - 20 szt. 78. Toner do drukarki LEXMARK MS 811 dn(wydajność min. 25 000 stron) - 10 
szt. 79. Bęben do drukarki LEXMARK MS 811 (wydajność min. 100 000 stron) - 5 szt. 80.
Toner do drukarki XEROX WorkCentre 3220 (wydajność min. 4 000 stron)- 18 szt. 81. Toner do 
drukarki CANON iRl 018 (wydajność min. 8 000 stron) - 6 szt. 82. Toner do drukarki KONICA 
MINOLTA Bizhub 211 (wydajność min. 11 00 stron) - 4 str. 83. Toner do drukarki RICOH 
AFICIO 2018D (wydajność min. 9 000 stron) - 7 str. 84. Toner do drukarki LEXMARK MS 
415dn (wydajność min. 5 000 stron) - 18 str. 85. Toner do LEXMARK T650 dtn (wydajność 
min. 25 000 str.) - 7 str. 86. Tusz do drukarki CANON PIXMA ix6850 - komplet kolorów = 
zestaw (PGI-550PGBK o poj. min. 15ml, 4xCLI-551 BK, C, M i Y o poj. min. 7ml.) 5 kpi. 87. 
Bęben do drukarki PANASONIC KX-MB773 (wydajność min. 6 000 stron) - 1 szt. 88. Toner do 
urządzenia KYOCERA TaskAlfa 180, (wydajność min. 15 000 stron) - 1 szt. 89. Toner do 
drukarki LEXMARK MS410dn (wydajność min. 5 000 stron) - 6 str. 90. Bęben do drukarki 
LEXMARK MS410dn (wydajność min. 60 000 stron) - 6 str. 91. Tusz do drukarki EPSON 
WorkForce Pro WF 8010dw (poj. min. 100ml)- 2 str. 92. Tusz do drukarki EPSON WorkForce 
Pro WF 8010dw, (poj. min. 39ml) - 2 str. 93. Tusz do drukarki EPSON WorkForce Pro WF 
8010dw (poj. min. 39 ml) - 2 str. 94. Tusz do drukarki EPSON WorkForce Pro WF 8010dw (poj. 
min. 39ml) - 2 szt. 95. Toner do drukarki LEXMARK CS 727 de Czarny (wydajność, min. 13 
000 stron) - 5 szt. 96. Toner do drukarki LEXMARK CS 727 de Różowy (wydajność min. 10 
000 stron) - 5 szt. 97. Toner do drukarki LEXMARK CS 727 de Żółty (wydajność min. 10 000 
stron)- 5 szt. 98. Toner do drukarki LEXMARK CS 727 de Niebieski (wydajność min. 10 000 
stron) - - 5 szt. 99. Toner do kserokopiarki PANASONIC Workio DP1820E (wydajność min. 10 
000 stron) - 1 szt. 100. Toner urządzenie wielofunkcyjne SHARP MX-M4070 (wydajność min. 
40 000 stron). - 5 szt. 101. Pojemnik na zużyty toner do urządzenia wielofunkcyjnego SHARP 
MX-M4070 2 szt. 102. Toner do urządzenia wielofunkcyjnego KONICA MINOLTA BIZHUB 
C458 czarny (wydajność min. 24 400 stron) - 6 szt. 103. Toner do urządzenia wielofunkcyjnego 
KONICA MINOLTA BIZHUB C458 niebieski (wydajność min. 26 000 stron)- 2 szt. 104. Toner 
do urządzenia wielofunkcyjnego KONICA MINOLTA BIZHUB C458 czerwony (wydajność 
min. 26 000 stron - 2 szt. 105. Toner do urządzenia wielofunkcyjnego KONICA MINOLTA 
BIZHUB C458 żółty (wydajność min. 26 000 stron 2 szt. 106. Pojemnik na zużyty toner do 
urządzenia wielofunkcyjnego KONICA MINOLTA BIZHUB C458 - 2 szt.

11.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
11.5) Główny Kod CPV: 30125100-2 

Dodatkowe kody CPV: 30125110-5, 30125120-8

SEKCJA III: PROCEDURA
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111.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

111.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

111.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 247850.77 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 6 
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: World Trade Technology Polska Sp. z o.o. Janowice 387 32-020 Wieliczka
Email wykonawcy: przetargi@wttp.pl
Adres pocztowy: Janowice 387 32-020 Wieliczka
Kod pocztowy: 32-020
Miejscowość: Janowice
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: 
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 277896.73 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 260933.43 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 345196.01 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:
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IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ 
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Dyrektor S go
w F 

Mar
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