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Warszawa: Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń marki
PANASONIC i SAMSUNG
Numer ogłoszenia: 33131 - 2016; data zamieszczenia: 31.03.2016
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: Komenda Stołeczna Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22
6038608. 6037691, faks 22 6037642.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń marki
PANASONIC i SAMSUNG.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów
eksploatacyjnych do urządzeń marki PANASONIC i SAMSUNG, zwanych dalej asortymentem. 2. Zaoferowany
asortyment musi być: a) fabrycznie nowy, tzn. taki, do produkcji którego nie użyto składników poprzednio
używanych, nieregenerowany w jakimkolwiek stopniu, niepoddany procesowi ponownego napełniania lub wymianie
jakichkolwiek części w procesie prefabrykacji, bez śladów uszkodzenia, pełnowartościowy; b) wolny od wad
uniemożliwiających jego użycie zgodnie z przeznaczeniem; c) kompatybilny z urządzeniami wskazanymi przez
Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. tj. nie może ograniczać funkcji i możliwości tych urządzeń, w tym nie
może ograniczać pełnej współpracy z programem monitorującym stan zasobników z tonerem; d) .posiadać termin
ważności/trwałości nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru; f) zgodny z normą
ISO/IEC 19752 pod względem wydajności kaset z tonerem laserowym monochromatycznym oraz normą ISO/IEC
19798 dla kaset z tonerem laserowym kolorowym..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.10-5.

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
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SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.03.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Microne Sp. z o.o., Pl. Strzelecki 20, 50-224 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 332479,67 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 407316,65
Oferta z najniższą ceną: 407316,65 / Oferta z najwyższą ceną: 460521,23
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.
Przedmiotem zamówienia są materiały eksploatacyjne (tonery, bębny, urządzenia bębnowe, pojemniki na
tonery) do urządzeń marki PANASONIC i SAMSUNG. Zamawiane materiały zostały opisane poprzez
wskazanie symboli katalogowych oraz wskazanie modeli urządzeń, w których mają być eksploatowane.
Zamawiający dopuścił zaoferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że będą posiadały
przynajmniej takie same parametry techniczne, jakościowe oraz użytkowe jak materiały producenta urządzeń.
Zarówno materiały eksploatacyjne producenta urządzeń, jak i równoważne do nich, stanowią towar o
ustalonych standardach jakościowych oraz są powszechnie dostępne na rynku. Całkowita wartość zamówienia
jest powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. W wyniku
zastosowania art. 6a Ustawy wartość przedmiotowego zamówienia jest niższa od podstawowych progów
określonych w ww. art. i postępowanie zostało przeprowadzone w trybie zapytania o cenę. Mając na
względzie podstawową zasadę udzielania zamówień publicznych dotyczącą zachowania uczciwej konkurencji,
Zamawiający, zgodnie z art. 71 ust. 1 Ustawy, zaprosił do udziału w postępowaniu przynajmniej 8
Wykonawców, którzy świadczą w ramach prowadzonej działalności dostawy będące przedmiotem
zamówienia.
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