
 

 

 

 

 

 

 

 

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Kraków, dnia 19.04.2010 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI 

Zamawiający 

Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe "Bieżanów" Sp. z o.o. 
ul. Półłanki 25 
30-740 Kraków 

 
Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, 

w tym udzielania odpowiedzi na pytania Oferentów: 
Bogdan Wójcik – bogdan@kznmail.pl 

Tytuł projektu 
NOWA GENERACJA ROZJAZDÓW SZYNOWYCH  

OTRZYMYWANYCH METODĄ ODLEWANIA  
ZE STALIWA BAINITYCZNEGO 

Podmiot 
zamówienia 

Sprzęt komputerowy  
Wielkoformatowe urządzenie wielofunkcyjne z możliwością  

skanowania, kopiowania i drukowania 

Opis przedmiotu 
zamówienia 

Nazwa parametru 
Wymagane minimalne parametry techniczne 

komponentów 

Ploter 

Rozdzielczość 600 x 600 dpi 

Pamięć operacyjna 1024 MB 

Max szerokość druku 914 mm 

Maksymalna prędkość cz-b A0 41 sekund 

Maksymalna prędkość kolor A0 63 sekundy 

Liczba głowic czarnych 2 szt. 

Liczba głowic na kolor 2 szt. 

Liczba rolek mediów obsługiwanych 
równocześnie i automatycznie 

2 szt. 

Maksymalna długość roli 90 metrów 

Pojemność pojemników z atramentem 400 ml 

Obsługa Adobe Postscript 3 Tak 

Skaner 

Rozdzielczość optyczna 575 dpi 

Rozdzielczość interpolowana 600 dpi 

Prędkość czarno-biała przy 600 dpi 3 metry/min 

Prędkość kolorowa przy 600 dpi 1 metr/min 

Parametry oprogramowania 

Obsługa urządzenia i sterowników w 
języku polskim 

Tak 

Autoryzacja dostępu do skanera i drukarki Tak 
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Opis przedmiotu 
zamówienia 

Możliwość konfiguracji pozwalającej na 
określenie kosztów na użytkownika, dział 
lub projekt. 

Tak 

Materiały eksploatacyjne jakie powinny być dostarczone z urządzeniem 

Zestaw głowica + atrament czarny 400 ml 3 zestawy 

Zestaw głowica + atrament kolor 400 ml 6 zestawów po 2 zestawy na każdy kolor 

Zestaw gniazd czyszczących głowice 2 zestawy 

Gwarancja 

12-miesięczna na części i robociznę w miejscu eksploatacji.  
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.  
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych. 

Termin realizacji Do 30.04.2010 do 12:00 

Forma płatności Przelew  7 dni, na podstawie wystawionej faktury 

Koszty dostawy 

(jeżeli dotyczy)  
W cenie 

Kryteria oceny 
oferty Cena 100% 

Sposób realizacji Jednorazowo 

Termin składania 
oferty 22.04.2010 do godziny 15:00 

Sposób 
składania oferty 

Osobiście lub pocztą elektroniczną na adres: bogdan@kznmail.pl 

Sposób 
przygotowania 
oferty 

W języku polskim, formie pisemnej lub  
dokumentu elektronicznego DOC lub PDF.  

Oferta powinna być złożona w walucie PLN w wartościach netto.  
Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem  

formularza ofertowego (w załączniku).  

 


