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PCPR.SSA.220.09.2019 

Chrzanów, 26.08.2019 

 

Zapytanie ofertowe 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie , ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów 

zaprasza do złożenia oferty: 

na zakup i dostawę urządzenia wielofunkcyjnego KYOCERA TASKalfa 3212i. 

 

1. Przedmiot zamówienia:    

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego urządzenia wielofunkcyjnego 

KYOCERA TASKalfa 3212i. 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

- urządzenie wielofunkcyjne A3 laser mono KYOCERA TASKalfa 3212i 

- podajnik oryginałów dual-scan na 270 arkuszy 

- 2 x kaseta na 500 arkuszy 

- metalowa szafka producenta 

- toner na min. 20 000 stron A4 

 

Możliwość rozbudowy (opcjonalnie): 

- skanowanie do PDF-OCR (wyszukiwanie tekstu) 

- podajnik papieru 2 x 500 arkuszy 

- podajnik papieru 2 x 1500 arkuszy 

- finiszer, taca na 1000 arkuszy, zszywacz 

 

2. Warunki oferty: 

- Dostawa, uruchomienie i instalacja w siedzibie Zamawiającego 

- Szkolenie z zakresu obsługi  

- Autoryzacja z zakresu sprzedaży i serwisu urządzeń Kyocera 

- 3 letnia gwarancja producenta 

- Ważność oferty – 30 dni 

- Płatność przelewem – 14 dni  

 

3. Kryterium wyboru oferty: cena 100% 

 

Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego: Chrzanów, ul. Topolowa 16, sekretariat 

pok. 33 na parterze lub przesłać na adres e-mail: pcpr@powiat-chrzanowski.pl 

w terminie do dnia 10 września 2019 roku,  na załączonym formularzu ofertowym. 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Nikolą Kamińską 

     tel./e-mail: 32 624-11-30; n.kaminska@pcprchrzanow.pl 

 

 

Załączniki:  
- Formularz ofertowy 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie 
               ____________________________________________________________________________________________ 

 
ul. Topolowa 16,  32-500 Chrzanów,  tel. / fax. (032) 624 11 30,  (032)  624 11 31 
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pcpr@powiat-chrzanowski.pl 

…...................................................... 

             pieczęć wykonawcy 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY  

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

 

…................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

- REGON: ……………………………………….…….…… 

- NIP: …………………………………………………….… 

- telefon kontaktowy:   …................................................ 

- e-mail:    ….................................................................. 

 

1. Cena ofertowa zamówienia: 
 

Nazwa, opis przedmiotu 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość  

netto 

Wartość  

brutto 

Urządzenie wielofunkcyjne A3 laser mono 

KYOCERA TASKalfa 3212i 

- podajnik oryginałów dual-scan na 270 arkuszy 

- 2 x kaseta na 500 arkuszy 

- metalowa szafka producenta 

- toner na min. 20 000 stron A4 
 

  

 

 

Oferuję  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  za: 

Wartość brutto :  ….........….................... zł 

Słownie: 

………………………………………………………………………………..… 

 

2. W/w cena obejmuje koszt dostawy, uruchomienie i szkolenie. 

3. Termin realizacji zamówienia: ………………………………..… 

4. Gwarancja (nie mniej niż 36 miesięcy) ………………………… 

5. Warunki płatności (nie mniej niż 14 dni) …………………….... 

6. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego  

i przyjmuję go bez zastrzeżeń. 

 

 

   

     …................................................................................... 

         miejscowość, data, czytelny podpis wykonawcy 

 

 


