
  Załącznik nr 4    
  do Regulaminu 
  udzielania zamówień publicznych 
  w Urzędzie Morskim w Szczecinie 
 

Znak sprawy: PO-II-379/ZZP-2/262/16 
(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych) 
           ZT-I-241/171/1//2016 
(numer wniosku nadany przez komórkę organizacyjną) 
 
 

 
Zapytanie ofertowe 

 
 
Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 
Szczecin zaprasza do złożenia oferty na dostawę kopiarki wielkoformatowej A0 wraz z 
zasilaczem awaryjnym UPS online zgodnej z poniższym opisem: 
 
Opis przedmiotu zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej kopiarki wielkoformatowej A0 wraz 
z zasilaczem awaryjnym UPS online 
 
Opis techniczny kopiarki wielkoformatowej: 

 
Kompletna maszyna kopiująca (skaner/ploter A0) identyczna lub równoważna z kopiarką 
wielkoformatową HP DesignJet T2530 MFP (914mm) PostScript   o minimalnych 
parametrach technicznych: 
  
- urządzenie kopiujące orientowane na wydruk map precyzyjnych, konturowych (nie ma 
wymagań fotograficznych) 
- kompletne urządzenie powinno zawierać skaner wielkoformatowy kolorowy A0 i ploter A0 
(w jednej obudowie, a nie jako 2 osobne stojaki) 
- zasobnik na dwie role papieru A0, inteligentnie przełączane 
- format: 36" / 914mm A0+ 
- interface Gigabit Ethernet; 
- bezpośredni wydruk z napędu USB flash, wydruk z poczty e-mail 
- dysk twardy co najmniej 500 GB 
- pamięć RAM co najmniej 1GB (możliwość rozbudowy pamięci RAM do co najmniej 128GB) 
- obsługa Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, 
JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF 
- ilość dysz głowicy drukującej: co najmniej 9500 
- gwarantowana minimalna szerokość wiersza: co najmniej 0,07 mm, zgodne 
z(ISO/IEC13660:2001(E)) 
- obsługa menu w języku polskim 
- współpraca z systemami operacyjnymi Windows 7 i wzwyż 
- technologia druku: termiczna  Inkjet  
- rozdzielczość druku [dpi]: co najmniej 2400x1200 
- ilość pojemników z tuszem: minimum 6 
- wymagany certyfikat ENERGY STAR® 
- minimalna gwarancja: 24 miesiące od daty dostawy urządzenia 
- w dostawie oprócz kompletu tuszy w maszynie wymagany jeden komplet tuszy 
zapasowych w kartrydżach o pojemności nie mniejszej niż 300ml 
- w dostawie wymagany odpowiedni zasilacz awaryjny UPS online zabezpieczający maszynę 
przed zanikami prądu i utratą danych np. UPS APC SMT 2200I lub równoważny 
 



 
Przedmiot zamówienia wykonawca dostarczy do placówki Zamawiającego: Urząd Morski w 
Szczecinie – Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie, Wydział Pomiarów Morskich,     
Ul. Światowida 16 C, 71-727 Szczecin. 
 
 
Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest cena. 
 
Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: 
- technicznie – Pan Marek Oziewicz  tel. 91-44-03-377; e-mail: moziewicz@ums.gov.pl 
 
 
Oferta powinna zawierać: 
 

a) nazwę Wykonawcy 
b) adres Wykonawcy 
c) cenę netto 
d) stawkę podatku VAT 
e) cenę brutto 
f) termin wykonania zamówienia – 40 dni kalendarzowych od daty podpisania 

umowy 
g) okres gwarancji – spełniający minimalny okres gwarancji zawarty w zapytaniu 
h) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 
i) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do 

zapytania wzorze umowy. 
 

 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 16.08.2016 r do godziny 12.00   na adres 
Urząd Morski w Szczecinie Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin  
Zespół ds. Zamówień Publicznych pok. 110 z dopiskiem :  (oferta na dostawę kopiarki 
wielkoformatowej A0) 

          

            
Wymagany załącznik do oferty: specyfikacja techniczna oferowanej kopiarki 
wielkoformatowej oraz zasilacza awaryjnego. 

 
 
 

Podpis Dyrektora Urzędu lub osoby upoważnionej  
 
………………………………………………………… 

 
 


