
Gdańsk: DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK I 

FAKSÓW 

Numer ogłoszenia: 266021 - 2012; data zamieszczenia: 14.12.2012 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-

865 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 7512500, faks 058 7512516. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO 

DRUKAREK I FAKSÓW. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1)Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, w miarę pojawiających 

się potrzeb dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów oraz zestawów czyszczących. 

2)Oznaczenie wg CPV: 30125110-5 - Tonery do drukarek laserowych/faksów; 30192320-0 - Taśmy do drukarek; 

30237251-3 - Zestawy do czyszczenia komputerów. 3)Asortyment oraz ilości materiałów eksploatacyjnych 

przedstawia załącznik nr 1 do Specyfikacji . 4)Zamawiający wymaga dostarczenia w ramach zamówienia 

fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych. 5) Podane w załączniku nazwy materiałów, określają wymagany 

przez Zamawiającego standard i parametry techniczno - funkcjonalno - użytkowe zamawianych materiałów 

eksploatacyjnych. 6) Zmawiający dopuszcza dostawę produktów równoważnych. Przez produkty równoważne 

Zamawiający rozumie produkt fabrycznie nowy (nowo wytworzony w całości), do wytworzenia którego 

zastosowano nieużywane wcześniej komponenty, kompatybilny ze sprzętem, do którego jest przeznaczony o 

parametrach nie gorszych niż produkt zalecany przez producenta sprzętu w zakresie pojemności, wydajności i 

jakości. Zastosowanie materiałów równoważnych nie może naruszać warunków gwarancji urządzeń. Materiały 

eksploatacyjne innych producentów niż producent urządzeń wymienionych w kolumnie 2 tabeli (zał. nr 1do 

Specyfikacji) powinny posiadać certyfikat producenta urządzeń. 7)Wykonawca bierze na siebie pełną 

odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu, które powstały w wyniku zastosowania zaoferowanych przez siebie 

materiałów. 8) Podane ilości materiałów eksploatacyjnych są wielkościami szacunkowymi i w rzeczywistości mogą 

ulec zmianie z tym, że wartość zakupionych materiałów nie przekroczy wartości umowy. 9) Dostarczone przez 

Wykonawcę materiały eksploatacyjne muszą być zapakowane w nowe, nie noszące znamion otwierania 

opakowania, zawierające co najmniej: a) numer katalogowy produktu, b) nazwę i typ urządzenia do którego są 

przeznaczone, c) symbol/nazwę producenta, d) datę upływu ważności produktu. 10)Zamawiający dopuszcza 

dostawę materiałów eksploatacyjnych w opakowaniach zbiorczych ale nie więcej niż dwie sztuki w jednym 

opakowaniu, tj. tzw. dwu-paki. 11)Odbiór i utylizacja zużytych pojemników przez Wykonawcę. 12)Szczegółowy 

zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 

do Specyfikacji.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.10-5, 30.19.23.20-0, 30.23.72.51-3. 

SEKCJA III: PROCEDURA 



III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.12.2012. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 ADOS Wiesław Mićko, Gdańsk, 80-460 ul. Pilotów 3, kraj/woj. pomorskie.  

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 397317,07 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 419532,15 

 Oferta z najniższą ceną: 394287,89 / Oferta z najwyższą ceną: 460577,52 

 Waluta: PLN. 

ZAŁĄCZNIK I 

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo 

zapytania o cenę 

 1. Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. - Prawo zamówień publicznych. 

 2. Uzasadnienia wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia 

jest zgodne z przepisami. 

Przedmiot zamówienia - materiały eksploatacyjne do drukarek i faksów - jest wyrobem gotowym, dostępnym 

na rynku, a jego standardy są powszechnie znane i zostały konkretnie określone w opisie przedmiotu 

zamówienia załączonym do wniosku (nie są ustalane indywidualnie przez Zamawiającego). Wartość 

zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 (130 000 

euro). Zgodnie z art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia w 

trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy powszechnie dostępne o ustalonych 

standardach jakościowych a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art.. 11 ust. 8 (130 000 euro). 

 


