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05-304 Stanisławów 
 

WYJAŚNIENIA 
 

Dotyczy: zapytania ofertowego na „Dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych wraz z kompleksową 
obsługą serwisową dla potrzeb Urzędu Gminy Stanisławów”. 
 
W związku z przesłanymi zapytaniami Zamawiający wyjaśnia: 

 

Pytanie 1 

Zamawiający wskazał, iż kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej będą: 

1.  Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia (kryterium Cena) - waga 70% 

2. Czas skutecznego usunięcia awarii (kryterium Awaria) – waga 25% 

Co stanowi pozostałe 5% kryterium wyboru oferty?  

Odp.: Zamawiający poprawił błąd z punktu 1 sprostowanie z dnia 14.04.2021 r. 

Pytanie 2 

W formularzu ofertowym wskazane jest iż Zamawiający wymaga: 

"I .  Rodzaj dostarczanego sprzętu (Urządzenie wielofunkcyjne A4/A3 laserowe kolor): 

"po czym w punkcie niżej ponownie Zamawiający wskazuje: 

"Rodzaj dostarczanego sprzętu (Urządzenie wielofunkcyjne A4/A3 laserowe kolor): " 

- Gdzie w Opisie zamówienia wskazane jest urządzeni mono.  

Odp.:  Opis urządzenia mono zawarty jest w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego 

(Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) 

Z formularza ofertowego ponadto wynika, iż urządzeń do wstawienia ma być w sumie 2, 

gdzie w Opisie zamówienia wskazanych jest 3 szt.  urządzeń. 

Odp.: Zamawiający w dniu 15.04.2021 r. poprawił formularz oferty zmieniając w opisie 

drugiego urządzenia wielofunkcyjnego „kolor” na „mono” 

Pytanie 3 

Czy dopuszczą Państwo system który: 

 

- nie ma wyboru projektów: 



 
 

Odp.: Tak pod warunkiem zapisu w inny sposób niż w raporcie informacji o wykonanym 

wydruku dokumentu ( dla zachowania rozliczalności) 

 

- nie ma w raportach rozróżnienia na wydruk/wydruk z HDD etc. Jest ilość kopii, 

wydruków i skanów: 

 
 

Odp.: Tak pod warunkiem zapisu w inny sposób niż w raporcie informacji o wykonanym 

wydruku dokumentu ( dla zachowania rozliczalności) 

 

Pytanie 4 

Witam Prosze o wyjaśnienie czy w załączniku nr1  OFERTA WYKONAWCY należy 

rozgraniczyć koszty abonamentu i ilości bezpłatnych kopii/wydruków oraz skanów 

pomiędzy urządzenia kolorowe i urządzenie monochromatyczne , dotyczy między 

innymi punktu 1 podpunkt 7 w/w załącznika dla urządzenia kolorowego 

 

Odp.: Tak zamawiający w dniu 15.04.2021 r. poprawił formularz oferty zmieniając w opisie 

drugiego urządzenia wielofunkcyjnego „kolor” na „mono” 

 

Pytanie 5 

Proszę o informację gdzie w zapytaniu ofertowym mam umieścić informację odnośnie 

ceny kopii/wydruku po przekroczeniu limitu zawartego w abonamencie ? 

Odp.: Zamawiający w dniu 15.04.2021 r. poprawił formularz oferty. Powyższe informacje 

można zamieści w części I i II w punktach 11. 

 

 

Wójt Gminy Stanisławów 

/-/ Kinga Anna Sosińska 


