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OGTOSZENIE O ZAMOWIENIU

Dzialaiqc w imieniu
_yi3t" .sia.rvglora .1r, slglim.skg 1, 15-950. Bialystok, zapraszam do
zlo2enia ofert na wykonanie
wrlqiJdtawy/ roboty ouao*runu;-, kt6rej w-artosi nie przekracza
anii' zg-'tv.'niu-io'o+ ,.,'p,a*o ,urJ*i.n

s:i ",9"r1!1?#:ffi?fF i
1. Okre6lenie przedmiotu

pubricznych

zam6wienia:

2. Opis wymagafi:

1) Szczeg6lowy zakres uslugi serwisowej
obejmuje:
a'
konserwacjg i przeglqdy okresowe.

?nupr:y.udrine po wykonaniu limitu kopii przewidzianego
moderi topiaiel, ieanat ni. .iuJ,i"i-ii)|u,na
kwarrir,

3fff;*.#rli;:::1;',",t"'J:lih

-

czyszczenie
czyszczenie
czyszczenie
czyszczenie

i odkurzanie calego wnqtrza maszyny
kopiujqcej,
i mycie ukladu optyki,
erement6w pobierania i transportu papieru
(pasy transportu, rorki),
ukladu grzejnego,

-

'
b'

d;:?ff:ililn,

ot"u*

korotron6w oraz mvcie
rynienek, wal6w ladujqcych, pas6w

czYszczenie wszystkich filtr6w oraz
zespolu wywolywaczki, smarowanie
element6w napqdu,
kontrolq stanu technicznego ww. podzespol6w,

sprawdzenie dzialania kserokopiarki,
regulacjq w zakresie jako6ci kopii.

naprawQ kserokopiarek i urzqdzei wielofunkcyjnych,
lqcznie z dostawq i wymianq czgsci lub
podzespol6w uszkodzonych
oraz zu2ficl"r
nieprawidiowe'Jrilnnie sprzqtu,
dopuszczone pzez

-'o*;iril*h

c'

l..'t?flffii:l"o]'o

producenta

-

nb*.,

wymianq zu2fich material6w eksploatacyjnych
(zwla sz:la

e'
f'

-

bqbn6w' toner, developer) na ovsinlii-rualii;d;.;ljil;raoryczniebgben Swiauoczuly, listwy
nowe (nie
posiadajqce aktualny cer\rfikat
l6or:t:31.v oo ogorne6o stosowania vrydanyregenerowane),
na podstawie
obowQzujqrych pzepisow.'w przvdiotu
zastosowaniJ zam'iennik6w materiilSileLproataqyjnych,
wykonawca zagwarantuje takie same icrr parameiry-tJnlne
w materialich oryginalnych
fiako6i kopii, wplyw na elsploataggunqdzefr, *irrnft

i*r

d'

przystosowane do poszczegdrnych

iat

,ro,
l,
Zakres zam6w_ienia nie obejml;e itostiw
'riierograRcznego.
p"pi"i"
dojazd do obiekt6w zamawialq-i'ego, wskazanych
w zarqczniku
do ogroszenia
o zam6wieniu, a w przypadku icoriieczno5ci oo[onanii
napraw w sennrisie - transport
oraz ponownq instalacjs w mielscu ich
aksto;tacji w danej
,ff:,ffi,o!u,'t ilffi:Jrsen'visu
przekazanie raz na p6l roku
kopii karty odpadu przekazanych do utylizacji
zu2fich
ffimienionych w--'kirokopiarkach
l*".tf,5["eksploatacyjnvch
Swiadczenie pomocy terefonicznej z
zakresu

ni t

i 'czqsii-'r;;i;;

obsrugi kserokopiarek,

g.
-

naklejenie na ka2dej kserokopiarce i urzqdzeniu wielofunkcyjnym karteczki zawierajqcej
nastqpujqce informacje: nazwa i adres Wykonawcy oraz nr telefonu, pod kt6ry mo2na
zglaszal wym ia nq mate rial6w eksploatacyj n ych bqd2 n a p ra wQ urzqdze1,

h.

sporzqdzanie

ekspefiz dotyczqcych stanu technicznego urzqdzeri'

nale2y r6wniez dokonanie ka2dorazowego wpisu do, ksiq2ek serwisowych
Do zadari Wykonawcy
'przeglqd6w
technicznych, napraw oraz wymiany material6w eksploatacyjnych.
konsenvacji,
o/o) ksiq2ek serwisowych.
Wykonawca zobowiqzuje sig do dostarczenia brakujqcych (szacunkowo ok. 5

Uwaga: Wykonawcy mogQ zapoznat siq ze stanem technicznym kserokopiarek

*

uzg.-odnionym z Zamawiajqcym terminie, nie p62niej ni2 na 2 dni przed otwarciem

2)

ofeft'

Ponadto Zamawiajecy wymaga:

a. zapewnienia naprawy oraz dostawy material6w eksploatacyjnych

w

ciqgu 24h od chwili

zgloszenia (telefonicznego lub e-mailem),

b. dostarczenia ZamawiajEcemu na czas naprawy nieodptatnie do u2ytkowania zastqpczq kserokopiarkq

o

podobnych parametrach

i

wla5ciwo6ciach

w

przypadku,

gdy niezbqdny czas na

naprawq

kserokopiarki oka2e siq dlu2szy ni2 5 dni.

vrymiany na wlasny koszt, wyeksploatowanych urzqdzeh na
nowe o fodobnych parametrach, w miejsce objqtych zam6wieniem'
4) Wykonawca ponosi pelnq odpowiedzialno5i materialnq za szkody powstale z jego winy podczas
realizacji czynnoSci iwiqzanych z naprawq i obslugq serwisowq urzqdzeri.
5) Na czai realizacji zam6wienia Wykonawca winien wskazai minimum dwie osoby, kt6re bqdq
numer6w
bezpo5rednio uciestniczyi w jego realizacji, z podaniem imienia nazwiska oraz

3) Zamawiajqcy zastrzega'mo2liwo5i

i

telefon6w.

szczeg6lowe rozmieszczenie urzqdzeri okre6la Zalqcznik nr 1 do ogloszenia o
umowy, Zamawiajqcy zastrzega. mo2liwo56
stanowiqiy jeOnoczeSnie zalqcznik
jak te2 mo2liwo6i zmiany w
zmiany lokalizacji wst<azanych urzqdzeh pomiqdzy siedzibami UM,
zakresie samych siedzib Urzqdu Miejskiego w granicach administracyjnych miasta.

Modele, ilo$i i
6)'zam6wieniu,

io

O zam6wienie mooa ubieoa6 siq wvkonawcv, kt6rzy:
7)-wydanepr7ez.producent6w.urzqdzerikopiujqcych

oferte) jest uprawniony do
$h^flerdzalqce, Ze Wykon'rvuca tti. podmiet. sklAdaiEcv
trzech
Swiadczenia uslug w zakresie serwisu unqdzeh kopiujqcych, w przypadku co najmniej
nr
1.
zal.
w
wymienionych
kopiujqcych
marek producent6w urzqdzeh
- na potwierdzenie nateZy zlo2y(,-potr,vierdzone za zgodnoSi z oryginalem przez Wykonawcq
aktualne (wystawione nie wczesniej

pioJr."r'ti*

nii w

2018 r.) certyfikaty wydane

irzqdzefi kopiujqcych potwieidzajqce, 2e Wykonawca

przez

(ti. ogdmiot skladaiacy

oferte) jest upriwniony do'3wiadczenia uslug w zakresie serwisu

urzEdzefi kopiujqcych, w
w zal. nr 1.
wymienionych
kopiujqcych
producent6w
urzqdzeh
marek
pp2ypuOf.i, co najmniej 3

j; wvkaia wvkonanie lub wvi<onvwanie z nale2vtE staranno6cia, w okresie ostatnich 3
fit prrea uply*em terminu skladania ofert w niniejszym postqpowaniu, a je2eli okres prowadzenia
diiaialno5ci'jest kr6tszy - w tym okresie, co najmniej 3 uslug serwisowych obejmujqcych swoim
kazda usluga o

zakresem konserwacjq'i naprawq kserokopiarek oraz urz4dzeh wielofunkcyjnych,
warto5ci min. 50 tYs. zl. brutto.
- na potwierdzenie nalezy zlo2yi wykaz uslug wykonanych, a w przypadku Swiadczei okresovuych
lub ciqgtych r6wnie2 wykonywanylh, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania
ofert, je2eli okres prowadienia dzialalno6ci jest kr6tszy - w tym okresie, wtaz z podaniem ich,
dat wykonania podmiot6w, na rzecz kt6rych uslugi zostaty wykonanet oraz z

i

wartoSci,

i

zalqczeniem dowod6w okre6lajqcych czy te uslugi zostaly wykonane lub sq wykonywane
nalelycie (na lub wg. zalqcznika nr 4 do ogloszenia);

3. Termin realizacji zam6wienia:

od 2 stycznia 2020

r.

do 31.12,2O2O r.

(zal. nr 2)' Cenq
4. Kryterium vuyboru: najni2sza cena ofertowa obliczona wg Formularza ofertowego
wymienionq w oflrcie nale2y poda6 z dokladno6ciq do ?'"1 Ti"i:c po przecinku
(zilgr), przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrqglania .liczb' Cena powinnao
iawieri6 * sobie wszelkie koszty zwiqzane z uslugami serwisowymi okre6lonymi ogloszeniem
zam6wieniu.

5,

bli

f^f:1.___Tu,r'
oo reprezentowania

napisana

w jqzyku potskim i

wykonawcy na zewnatrz.

podpisana przez osobq upowazniona

6. Ofefta winna zawierai:

.

Formularz ofeftovuy

r
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-

stanowiqcy zal, nr 2;

iub ciqsrvch rownie2 wvkonvwanvch,
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ffi i#;:i;il"*,. li

Xlifll[iil,*'','#f
trzech ma rek produceni6w r-eoi;,i k.rrfi;i,
najm n iej

Ofeftg nateiy

7.

,'17

X,.

,,orefta na ustusi eksptoatacyjne
ii,!"|!;l!;;'E:"i:iffi::?
urzqdzin wietorunkcvinv{h ;;;;;;;"i^,;,;:h"il"1;E1;::";'t*'{rX
";i:,t;f#:f,-;^[tr:i:fff* i ,'*,!iij;^li::;i:^":,:iffiuB, Osobq do kontaktu z wykonawcamijest:
- Margorzata Racewicz, pok. nr 01,
ter, (g5) 869-61-81, e-mair: mracewicz@um.biarystok.pr.
'kt6ra
'
Zamawiajqcy

9'

odrzuci ofertq,
,nie
.spelni wvmagafi okreslonych w ogloszeniu
jej tre6i nie odpowiada
tre6ci ogios;;;;
zam6wieniu t z zastrzezeniem pkt
"

oozamSwieniu lub

10' Zamawiajqcy w toku, badania i oceny
ofert mo2e 2qdac od wykonawc6w wyja5nieri
dotyczqrych
if#;iJ,ff?ir11i1,51.:''0"'ptetno6cJ ;;;;G-*v'asanvch aorument6w podmiotowych
11. Zamawiajqcy poprawi w tre6ci ofefi:
g_czVwiste omylki rachunkowe i pisarskie,
3J
D) inne omylki polegajqce na niezgodnosci
orerty z tresciq ogloszenia o zam6wieniu,
nie
orertv, o tt6'vir' 2umawialqcv powiadomi
wyrona'vcq,

_ ffil|finT;Hffi: ;[ il#J.'"'ci

a

12' zamawiajqry udzieli zam6wieni-a
kt6rego oferta od.powiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ogloszeniu ",i'konu*.y,
o zam6wjeniu i prz'eastawi-najkorzystniejszq
ofertq w oparciu o
l;,|";y:1,#o"j:^:91*n.
13.
1 :gl::rlniu o rrrb*[lr ir, ) zastrzezeniem pK 1 5.
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1) administratorem

2)

3)

,iiiu;,ff;:';:#1

Pani/Pana danych osobowych

jest

w Bialymstoku, ul. Slonimska 1, 1S_g5O Bialystok;
dane kontaktowe do Inspektora ochrony
Danych:

;ti:flrY_:

prezydent Miasta
Bialegostoku ,l)rzqdMiejski

Urzqd Miejski
15-950 Bialystok, tel, 85 B7g79 79, e_mail:
bbi@um.bialystok,pt;

w Bia{ymstoku, ut. slonimska

1,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane
bqdq nu poartu*i. art. 6 ust. 1 lit. b RoDo
w celu
zawarcia umovvy na podstawie zlo2onei
ofefi oraz na podstawie art. 6. ust. 1 lit, a (w zakresie
wskazanym w ofercie) w celu dokonania
oceny oferty (np, kwalifikacje i doswiadczenie
oferenta)
lub ulatwienia kontaktu z oferentem;

4)

5)
6)

7)

dane osobowe mogE byd ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym (np. dostqp do
informacji publicznej), a tak2e podmiotom przetwarzajqcym dane na podstawie zawafich um6w
powiqzanych z przedmiotem niniejszego postqpowania; administrator w granicach przepis6w
prawa zapewni poszanowanie prywatno5ci dla os6b, kt6rych dane zosta.lry zawarte w ofercie;
Pani/Pana dane osobowe bqdq przechowywane przez okres wynikaiEcY z przepis6w prawa
dotyczqcych archiwizacji, t1. przez okres 5 lat;
podanie danych jest dobrowolne, jednak2e ich niepodanie skutkowai mo2e uznaniem oferty za
niewa2nq, mo2e uniemozliwii Zamawiajqcemu dokonanie oceny spelniania warunk6w udzialu w
postgpowaniu oraz zdolno5ci wykonawcy do nale2ytego wykonania zam6wienia, co spowoduje
wykluczenie wykonawcy z postqpowania lub odrzucenie jego ofefi;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bQdE podejmowane w spos6b
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

B)

9)

posiada Pani/Pan prawo dostgpu do danych, prawo do sprostowania danych (co nie mo2e
skutkowai zmianq wyniku postqpowania oraz zmianq postanowieri umowy), sprzeciwu wobec
przetwarzania, ich usuniqcia oraz ograniczenia przetwarzania gdy uzna Pani/Pan, 2e przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza przepisy RODO;
osobie, kt6rej dane dotyczq, przysluguje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony
Danych Osobowych.

15. W uzasadnionych okoliczno5ciach Zamawiajqcy dopuszcza uniewaznienie postgpowania.

',

- wlaiciwe podkreSlii

Podpis Kierownika Zamawiajqcego
/jeg o Zastepcy/ Se kfutitrtdlwoW &powa2 n io n ei

Za{Eczniki:

i

Zal. nr 1 - Zestawienie kserokopiarek i urzqdzefi wielofunkcyjnych oraz przewidywana ilo5i stron kopii do
wykonania w okresie objqtym zam6wieniem

>
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Zal. nr 3
Zal. nr 4

-

ProjeK umowy
WYkaz uslug

