
 

Warszawa dnia………………. 

 
 

 

 
 

FORMULARZ  OFERTOWY 
Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na: zakup 3 skanerów, 2 drukarek etykiet, 

4 automatycznych czytników kodów kreskowych. 
 

Sprawa nr ZM.NZP.11/19 

 

Nazwa Oferenta:................................................................................. 

Adres: .................................................................................................  

TEL. …………………………………… E-mail:…………………………………………. 

REGON: …………………………………NIP:…………………………………………… 

Dla Zarządu Mienia Skarbu Państwa (Zamawiający) 

 

Ja (imię i nazwisko) ………………………………………………………………………………………………… 

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że FIRMA: 

………………………………………………………………………………………………… 

1. Oferuje łączną kwotę: 

cena netto łącznie: ……………(słownie:………………………………………………), 

VAT 23% ……………………...(słownie:……………………………………………….), 

cena brutto łącznie: ………… . (słownie: ……………….……………………………..), 

za w/w  przedmiot Zamówienia. 
3. Termin realizacji dostawy ustala się  na 7 dni od dnia podpisania umowy. 

4. Warunki płatności: w terminie 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby 

Zamawiającego. 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 

(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

        

 

 

 

Podpis oferenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(pieczęć Oferenta) 



 

 

 

 

 
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego

Lp.

Cena netto 

za 1 szt.

Cena brutto 

za 1 szt.
Ilość

Łączna cena 

netto

Łączna cena 

brutto

1.
3

2.
2

3.
4

…………………………………………………..

Opis

Skaner Fujitsu fi-7260 Image Scanner

Drukarka etykiet Zebra GK420D 

termiczna/203dpi/USB/RS-232/LPT

Automatyczny czytnik kodów kreskowych WD-619

Razem 

(podpis oferenta)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

WZÓR 

 

 

UMOWA NR ZM.NZP ……………./19 

zawarta w dniu …………… 2019 r. w Warszawie pomiędzy: 

Miastem Stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, nr NIP: 

5252248481 reprezentowanym przez: 

Panią …………………………………………. – ……………… Zarządu Mienia Skarbu 

Państwa z siedzibą                              w Warszawie, ul. Prosta 69 działającego na podstawie 

Pełnomocnictwa znak: GP-OR.0052.3950.2017 z dnia 28.07.2017 r. 

Zwanym dalej „Zamawiającym”,  

a firmą: 

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

Zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo Zamówień Publicznych 

(Dz. U z 2018 r. poz. ) bez stosowania ustawy, została zawarta umowa o następującej treści. 

 

§1 

Przedmiot umowy 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży Zamawiającemu                            

i dokonania dostawy do siedziby Zamawiającego w Warszawie 3 skanerów, 2 drukarek 

etykiet, 4 automatycznych czytników kodów kreskowych, o parametrach technicznych 

zgodnych z ofertą stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

§2 

Warunki dostawy 

1. Wykonawca dostarcza przedmiot zamówienia wymieniony w §1 do siedziby 

Zamawiającego 

w Warszawie przy ulicy Prostej 69 w dniu uzgodnionym z Zamawiającym w dni 

powszednie w godzinach od 8 do 16. 

2. Dostawa odbędzie się własnym transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko. 

3. Dokumentem potwierdzającym gwarancję urządzeń i oprogramowania ma być 

wystawiona faktura, na której  wyszczególnione będą dostarczone urządzenia wraz                 

z ich numerami seryjnymi. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie odbioru występowania 

wad, Wykonawca usunie je w ciągu 3 dni roboczych od momentu ich zgłoszenia                   

i ponownie zgłosi w siedzibie Zamawiającego zakwestionowany przedmiot dostawy 

do odbioru. 

5. Przedmiot umowy wskazany w §1 zostanie dostarczony fabrycznie nowy, 

nieużywany, pochodzący z bieżącej produkcji, nieuszkodzony mechanicznie oraz 

elektronicznie. 

 

§3 

Termin realizacji 

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy wskazany w §1 do siedziby Zamawiającego 

w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy 

2. Za dzień odbioru, rozumianego jako termin wykonania umowy uważa się dzień 

podpisania przez Strony protokołu odbioru bez wad i usterek.  

 

 

 



 

§4 

Oświadczenie wykonawcy 

 

Wykonawca oświadcza, że wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy wskazanego w §1 posiadają certyfikaty 

lub deklaracje zgodności z Polską Normą albo aprobatą techniczną w odniesieniu do 

wyrobów nieobjętych certyfikacją.  

§5 

Cena 

Za realizację przedmiotu umowy wskazanego w §1, tj. sprzedaży i dostawy 3 

skanerów, 2 drukarek etykiet, 4 automatycznych czytników kodów kreskowych, 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie łączne w kwocie maksymalnej: 

 

netto: ……………………………………… zł.  (słownie: …………………………zł), 

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

 

w tym cena jednego skanera wynosi: 

netto: ……………………… zł.  (słownie: ………………………….……zł), 

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

w tym cena jednej drukarki etykiet wynosi: 

netto: ……………………… zł.  (słownie: …………………………….…zł), 

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

w tym cena jednego automatycznego czytnika kodów kreskowych wynosi: 

netto: ……………………… zł.  (słownie: ……………………………… zł), 

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

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy formularz ofertowy oraz 

załącznikiem nr 1 do formularza ofertowego. 

 

§6 

Warunki płatności 

1. Zamawiający dokona płatności na podstawie faktury VAT wystawionej przez 

Wykonawcę.  

2. Cena należna Wykonawcy płatna będzie z konta bankowego Zamawiającego na konto 

bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze. 

3. Zamawiający dokona zapłaty ceny Wykonawcy w formie przelewu bankowego po 

odbiorze przedmiotu umowy w terminie do 21 dni od dały złożenia przez Wykonawcę 

faktury VAT na dane: Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-

950 Warszawa, NIP: 5252248481, Odbiorca: Zarząd Mienia Skarbu Państwa,                     

ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa. 

4. Za termin zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia konta Zamawiającego 

poleceniem dokonania przelewu na rzecz Wykonawcy. 

5. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności wynikających z niniejszej 

osoby zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP). 

6. Wykonawca oświadcza, że wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem 

rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez 

niego działalności gospodarczej. 

§7 

Kary umowne 

1. Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 1% wartości 

przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu 

określonego w §3 ust.1.  



 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć karę umowną w wysokości 

15% ceny łącznej wskazanej w §5, w przypadku: 

a) gdy dostarczony przedmiot umowy będzie niekompletny lub niesprawny                         

a wykonawca nie dostarczy w wyznaczonym terminie wolnego od wad przedmiotu 

umowy. 

b) gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie 7 dni od upływu 

terminu określonego w §3 ust 1.  

§8 

Gwarancja 

1. Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji na okres 24 miesięcy. 

2. Zamawiający może zgłaszać nieprawidłowe działania przedmiotu umowy                             

w godzinach 10:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 

………………… 

3. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia działań mających na celu przywrócenie 

prawidłowego działania przedmiotu umowy najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych 

po poinformowaniu przez Zamawiającego drogą e-mailową o awarii. 

4. W razie, gdy naprawa któregokolwiek z urządzeń stanowiących przedmiot umowy 

potrwa dłużej niż 14 dni, lub gdy którekolwiek z tych urządzeń w okresie udzielonej 

na nie gwarancji będzie naprawiane 3 razy, Zamawiającemu będzie przysługiwać 

wymiana urządzenia na nowe, takie samo, lub odpowiednie. 

§9 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, 

a w szczególności dotyczące go dane identyfikacyjne, przedmiot Umowy  

i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 

ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018r. 

poz. 1330), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa  

w ust. 1, zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych  

w zakresie obejmującym imię i nazwisko oraz dane dotyczące firmy Wynajmującego. 

3. Wykonanie Umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych  

w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, dla których administratorem, 

Danych jest Prezydent m. st. Warszawy lub Dyrektor Zarządu Mienia Skarbu Państwa, 

co zatem idzie nie wiąże się z dostępem do systemów informacji Urzędu m.st. 

Warszawy i Zarządu Mienia Skarbu Państwa.  

4. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia 

obowiązków wynikających z Umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej 

zgody Najemcy. 

5. Do spraw nie uregulowanych w Umowie zastosowania mają przepisy kodeksu 

cywilnego. 

6. Spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie właściwy rzeczowo sąd cywilny dla 

m. st. Warszawy, właściwy dla siedziby Najemcy. 

7. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

8. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach - w tym 1 dla Wykonawcy  i 2 dla Najemcy. 

 

 

 

 

Zamawiający        Wykonawca 

 
 



 

Załącznik nr 1 do wzoru umowy  

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienie jest zakup 3 skanerów, 2 drukarek etykiet, 4 automatycznych 

czytników kodów kreskowych.  

Szczegóły zestawu: 

Skaner: 

Nazwa Fujitsu fi-7260 Image Scanner 

SKU FUFI7260 

Kod EAN 
 
4939761305931 

 

MPN PA03670-B551 

Typ skanera Skaner dokumentów 

Zastosowanie Photo and documents 

Gwarancja 2 lata gwarancji 

Maksymalna wielkość skanu 216 x 355,6 mm 

Rozdzielczość skanowania optycznego 600 x 600 DPI 

Skanowanie w kolorze Tak 

Skanowanie dwustronne (duplex) Tak 

Skanowanie filmu Nee 

Czarnobiale skanowanie Skala szarosci, Monochromatyczne 



 

Głębia kolorów wyjścia 24 bit 

Predkosc skanowania ADF (cz/b, A4) 60 strony na minute 

Szybkość skanowania Flatbed (czarno-biały, 
A4) 

1,7 sek/strone 

Predkosc skanowania ADF (kolor, A4) 60 strony na minute 

Predkosc skanowania duplex ADF (cz/b, A4) 120 ipm 

Predkosc skanowania duplex ADF (kolor, A4) 120 ipm 

Automatyczny podajnik dokumentów Tak 

Typ przetwornika obrazu CCD 

Dzienny cykl pracy (maksymalny) 4000 strony 

Źródło światła Biale zarówki LED (3x) 

Sterowniki skanera ISIS,TWAIN 

Pojemnosc automatycznego podajnika 
papieru 

80 arkusze 

Maksymalna powierzchnia skanowania 
(ADF) 

216 x 355,6 mm 

Rozmiary ISO A (A0...A9) A4 

Minimalny obszar skanowania (Auto 
Document Feeder) 

50,8 x 54 mm 



 

Gramatura nosników do automatycznego 
podajnika papieru 

27 - 413 g/m² 

Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) A4 

Wykrywanie sklejonych stron Tak 

Wsparcie dla systemów operacyjnych 
Windows 

Windows 10 Education,Windows 10 
Education x64,Windows 10 
Enterprise,Windows 10 Enterprise 
x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x6 

Wspieranie serwerowe systemy operacyjne 

Windows Server 2008,Windows Server 2008 
R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows 
Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 
x64,Windows Server 2016 x64 

Wsparcie dla systemów Linux Ubuntu 14.04,Ubuntu 16.04 

 

Drukarka Etykiet: 

Model: GK420d 

Rodzaj druku: termiczny 

Rozdzielczość 
druku [dpi]: 

203 

Maks. prędkość 
druku [mm/s]: 

127 

Szerokość druku 
[mm]: 

104 

Maks. długość 
druku [mm]: 

991 

Min. szerokość 
etykiet [mm]: 

19 

Szerokość etykiety 
[mm]: 

108 

Min. wysokość 
etykiet [mm]: 

9.7 



 

Wysokość etykiety 
[mm]: 

991 

Maks. średnica 
zewn. rolki etykiet 
[mm]: 

127 

Średnica wewn. 
rolki z etykietami 
[cale]: 

1 

Procesor: RISC 32 bit 

Ilość pamięci 
FLASH: 

004 MB 

Ilość pamięci RAM: 008 MB 

Dostępne 
interfejsy: 

USB, RS-232 

Złącza: DB9, USB 

Zasilanie: 100- 240V 50=60Hz 

Języki 
programowania: 

EPL2, ZPL, ZPL2 

Wymiary [mm]: 209 x 171 x 152 

Temperatura 
pracy: 

od 5°C do 41°C 

Temperatura 
składowania: 

od -40°C do 60°C 

Dopuszczalna 
wilgotność 
otoczenia [%]: 

od 5% do 95% bez 
kondensacji 

Gwarancja 
producenta [mc]: 

12 

Obsługiwane kody 
kreskowe: 

1D, 2D, GS1 
Databar, PDF 

 

Automatyczny czytnik kodów kreskowych: 

Model: WD-619 



 

odzaj czytnika ręczny laserowy 

Źródło światła 650nm Laser 

Sposób 
wyzwalania 
odczytu 

Przycisk/automatyczny 

Odległość 
odczytu 

15cm 

Pamięć kodów - 

Minimalna szer. 
elementu kodu 

0,102 mm / 4 mils 

Prędkość 
odczytu 

300 skanów/s 

Sygnalizacja dźwiękowa i optyczna 

Wymiary - 

Waga - 

Zasilanie 5 V 

Pobór prądu max 100mA 

Pojemność 
baterii 

- 

Temperatura 
pracy 

0 - 50° C 

Wilgotność 
otoczenia 

20-85% 

Bezpieczny 
upadek 

1,5 m 

Dostępne 
interfejsy 

USB 

Norma IP - 

Odczyt kodów 

EAN8, EAN13, 
EAN128, UPC-A, UPC-
E, CODE128, CODE39, 
CODE93, CODE11, 
GS1-DATAE, INDUS25, 
IATA25, MATRIX25, 
CHINESE25, CODABAR, 
MSI, pozostałe 
jednowymiarowe 

 

Załącznik nr 2 do umowy stanowić będzie formularz ofertowy + załącznik nr 1                             

do formularza ofertowego Wykonawcy. 

 


