
Łomża, dnia 12.07.2019 r. 

 

Numer sprawy: KDi.272.07.19.EB       

 

 

Zaproszenie do zło żenia oferty  

na wykonanie zamówienia o warto ści przekraczaj ącej kwot ę 20 000 zł netto a nie 

przekraczaj ącej równowarto ści kwoty 30 000 euro netto  

 

I. Nazwa i adres zamawiaj ącego 

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży  

ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża 

Tel. 086 215 59 53  

Fax. 086 215 66 01 

 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia 

Dostawa dwóch niszczarek wysokiej wydajno ści.  

Urządzenia powinny być nowe i objęte minimum trzyletnią gwarancją.  

Specyfikacja niszczarek: 

L.p. Nazwa elementu, parametru lub cechy:  Wymagane minimalne parametry techniczne:  

1 Rodzaj urządzenia: niszczarka dokumentów, kart plastikowych oraz 
płyt cd/dvd, w obudowie na kółkach 

2 Liczba jednorazowo niszczonych kartek A4 (80 g): Minimum 25 

3 Rozmiar ścinek: Nie większy niż 4 x 40 mm 

4 Poziom bezpieczeństwa zgodnie z normą 
DIN 66399: Minimum P4, T4, O3 

5 Szczeliny wejściowe: 
Szczelina na dokumenty papierowe– szerokość 
szczeliny minimum 310 mm; oddzielna szczelina 
na płyty CD/DVD i karty plastikowe 

6 Pojemność kosza: Minimum 120 litrów 

7 Możliwości niszczenia: 
Dokumenty papierowe do formatu A4 i  A3 
dokumenty z zszywkami, spinaczami, karty 
plastikowe, płyty CD/DVD 

8 Funkcje niszczarki: 

Automatyczny start po włożeniu papieru i 
zatrzymanie po zakończeniu podawania papieru, 
funkcja cofania, zabezpieczenie  
przed przegrzaniem 

9 Optyczny wskaźnik napełnienia worka: Tak 

10 Zabezpieczenie przed przegrzaniem Tak 
11 Poziom hałasu (dB) Nie większy niż 61 

12 Gwarancja na noże Dożywotnia 

13 Sterowanie Wielofunkcyjny panel dotykowy 



 

Uwagi:   

• Przykładowe fotografie urządzenia: 

 

• Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pełną dokumentację urządzeń tj. instrukcje 

obsługi, karty gwarancyjne oraz akcesoria w postaci dedykowanego oleju do 

proponowanego typu urządzenia. 

 

III. Sposób oceny ofert: 

• wybór najkorzystniejszej oferty spośród złożonych ofert spełniających warunki specyfikacji, 

dokonany zostanie na podstawie ustalonego kryterium jakim jest najniższa cena łączna 

całości dostawy.  

 

IV. Wymagania zwi ązane z wykonaniem przedmiotu zamówienia   

• Termin wykonania: w ciągu 7 dni , liczonych od dnia podpisania przez wykonawcę zlecenia 

dostawy. 

• Okres gwarancji przedmiotu dostawy musi wynosić minimum 36 miesi ęcy. 

• Rodzaj udzielonej gwarancji: door- to- door;  czas naprawy lub wymiany sprzętu na wolny 

od wad – nie dłuższy niż 7 dni roboczych. 

• Termin płatności – 14 dni,  liczone od przekazanej/przesłanej zamawiającemu faktury VAT 

wraz z podpisanym protokołem zdawczo-odbiorczym. 

• Adres dostawy tożsamy z adresem siedziby zamawiającego. 

 

V. Zamawiaj ący zobowi ązuje si ę do : 

Z wykonawcą, który zaproponuje najniższą cenę, zostanie zawarte zlecenie wykonania dostawy 

wg wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 



 

VI. Ofert ę należy: 

Złożyć na druku "OFERTA" (załącznik nr 1 do zaproszenia)  w formie oryginalnej osobiście do 

Działu Inwestycji i Remontów pok. 109 w budynku PWSIiP w Łomży, ul. Akademicka 14 bądź 

przesłać listem poleconym na adres: PWSIP w Łomży,  ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, 

pokój nr.124 lub za pomocą faksu nadanego na numer 0 86 215 66 01 lub drogą elektroniczną 

na adres: ebochenko@pwsip.edu.pl w terminie do dnia 22.07.2019 r. do godz. 10:00 

 

VII.  Tryb post ępowania : Zapytanie ofertowe  

Zamawiający informuje, że do udzielenia niniejszego zamówienia nie mają zastosowania 

przepisy ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, jak również niniejsza 

oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 kodeksu cywilnego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty w celu negocjacji 

warunków, a także zgodnie z art. 70¹§3 k.c. zastrzega sobie możliwość unieważnienia 

postępowania bez podania przyczyny. 

 

VIII. Osob ą do kontaktów w sprawie niniejszego post ępowania jest : 

• do spraw technicznych, związanych z przedmiotem zamówienia - P. Edward Bochenko 

oraz  P. Michał Krysiak - Tel. 0 86 215 66 09, 

 

Kierownik Zamawiającego: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do zaproszenia 

 

………………………………………… 

(miejscowość data) 

OFERTA 

Nazwa i adres WYKONAWCY 

(ewentualnie czytelna pieczęć nagłówkowa) 

 

NIP ………………………..    REGON. .. ………………………… 

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia – szczegółowo opisanego w zaproszeniu do 

składania ofert ( wg pkt. II „Zaproszenia” ) na dostaw ę dwóch niszczarek wysokiej 

wydajno ści 

za kwotę łączną 

: 

cena netto: ………………….......zł 

 

słownie netto: ..........................................................................................................................zł. 

 

cena brutto: ...............................zł. 

 

słownie brutto: .....................................................................................................................   zł. 

 

podatek VAT:  

wysokość stawki podatku VAT……..% 

 

wartość podatku VAT ................................ zł. 

 

słownie wartość podatku VAT:………………………………………………………………….. zł 

 

2. Deklaruję ponadto: 

 

a) termin wykonania zamówienia: ........................ , 

 

b) warunki płatności :   .. . . . . . . ……………………, 

 



c) Zapewniamy gwarancję na przedmiot zamówienia na okres …….. (nie krótszy niż 36 m-cy, 

Oświadczam, że: 

zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. W razie 

wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/-my się do realizacji zamówienia na warunkach 

określonych we wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia), w miejscu i 

terminie określonym przez Zamawiającego. 

 

( pieczęć i podpis wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do zaproszenia 

ZLECENIE nr …./2019/EB 

 z dnia …/…/2019 r. 

1. ZAMAWIAJĄCY:  

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 

Ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża 

NIP: 718-19-47-148, R - 451202740 

2. WYKONAWCA: 

…………………………………………………….. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………… 

NIP  ……………………………… 

(nazwa, adres, NIP, ) 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : 

Dostawę dwóch niszczarek wysokiej wydajności. 

     (opis przedmiotu zamówienia) 

4. TERMIN WYKONANIA: 

Termin wykonania dostawy – w ciągu 7 dni od dnia podpisania tj. do ….  . 2019 r.;  

(data odbioru ostatecznego oraz daty odbiorów częściowych, jeżeli czynności mają być świadczone sukcesywnie) 

5. GWARANCJA (jeżeli dotyczy) 

Na przedmiot zamówienia wykonawca udziela gwarancji na okres …. miesięcy, liczony od dnia 

podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 

6. Za wykonane czynno ści WYKONAWCA otrzyma wynagrodzenie w wysoko ści : 

………….. zł Netto + VAT 23% tj. ………….. zł 

…………….. zł brutto, (słownie: ………………………………………………………………. złotych) 

7. Wynagrodzenie b ędzie płatne  przelewem, na wskazany na fakturze rachunek bankowy,  w 

ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury/rachunku. 

8. Uwagi : brak 
                               ……………….…………………….. 

(w imieniu Zamawiającego)  
 

9. Zlecenie do realizacji przyjął: 
 

………………………………………………. 
(w imieniu Wykonawcy) 


