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Słupca, dn. 25.05. 2015  r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zamawiający: 

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” 

ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca  

NIP: 667-173-53-35 

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym  na: Zakup tonerów do drukarek: HP Laser Jet 

M2727 nfs i HP Color Laser Jet CM2320 xi MFP. 

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 

1. Oznaczenie sprawy: ZO/2015/L/5 

Zamówienie obejmuje:  

a) Zakup tonera do drukarki  HP Laser Jet M2727 nfs: 

 toner czarny (min. 7000 stron) - 1 sztuka 

b) Zakup tonerów do drukarki HP Color Laser Jet CM2320 xi MFP: 

- tonery  kolorowe:  cyan, magenta, yellow – po 1 sztuce 

- toner czarny – 1 sztuka  

Dodatkowo w cenie produktu oferent musi zapewnić:  

- gwarancje na prawidłową pracę produktu, przy zachowaniu odpowiednich warunków jego 

przechowywania i eksploatacji,  

- w przypadku wad produktu, uniemożliwiających prawidłowe użytkowanie drukarki 

wymianę wadliwego produktu na nowy, wolny od wad, lub zwrot kosztów zakupu, zwrot 

kosztów naprawy drukarki (bez względu na to, czy jest ona jeszcze objęta gwarancją 

producenta), jeżeli bezpośrednią przyczyną awarii jest zastosowanie zakupionego produktu,  

- czyszczenie drukarki laserowej odkurzaczem serwisowym (wnętrze drukarki, tor poboru 

papieru – rolki, styki elektryczne, obudowa), 
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- utylizację zużytych tonerów,  

- ekspertyzę uszkodzonej drukarki,  

- drukarkę zastępczą na czas naprawy drukarki klienta 

2. Oferty należy przesłać na adres biura Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”, 

ul. Dworcowa 62, 62-400 Słupca lub na adres e-mail: biuro@unianadwarcianska.pl,  do dnia 

29 maja 2015 r. (decyduje data wpływu). 

2. Zawartość oferty: 

        3.1 wypełniony formularz ofertowy. 

        Termin realizacji:  czerwiec 2015 r. 

3. Zamawiający dokona wyboru oferty   według kryterium cenowego  z najniższą 

zaproponowaną przez oferenta ceną. 

4. Do kontaktów z wykonawcami upoważniona jest: 

Iwona Suszka, tel.  tel. (63) 241-00-73 

5. Lista załączników: 

5.1. formularz ofertowy – Załącznik nr 1                                 
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