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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej      Biała Nyska, 17.01.2017 r. 
ul. Nyska 11, Biała Nyska 
48-303 Nysa 
tel. + 48 774356823 
bialanyska@gzo.nysa.pl 
www.zsp-bialanyska.pl 
 
 

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 
(dotyczy zamówienia urządzenia wielofunkcyjnego) 

 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 

 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej 
ul. Nyska 11, Biała Nyska 
48-303 Nysa 
tel. + 48 774356823 
bialanyska@gzo.nysa.pl 
www.zsp-bialanyska.pl 
NIP GMINA NYSA: 753-24-14-579, REGON ZSP: 161205622 

 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest nowe urządzenie wielofunkcyjne drukujące na czarno lub kolorowo. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

- funkcje urządzenia: drukowanie, skanowanie, kserowanie w czerni lub kolorze w zależności 
od oferty urządzenia, 

 - dostępne formaty: A3, A4 
 - technologia druku: laserowa 
 - możliwość podłączenia do sieci LAN 
 - możliwość druku na papierze ozdobnym do gramatury 250g/m
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- dostępność materiałów eksploatacyjnych do urządzenia 
- zapewnienie serwisu urządzenia 
- zapewnienie jak najdłuższej gwarancji na urządzenie 
- atrakcyjna cena materiałów eksploatacyjnych 

 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
  

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 01.03.2017 r. 
 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
  

Oferent powinien stworzyć ofertę na własnym formularzu. 
 Oferta powinna: 
 - posiadać datę sporządzenia,  
 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP 
 
 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

bialanyska@gzo.nysa.pl , faksem na nr: 77 435 68 23,  poczty, kuriera lub też dostarczona 
osobiście na  adres: ul.Nyska 11, Biała Nyska do dnia 28.02.2017 wraz z załączoną kserokopią 
wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, 
wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.  

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  do dnia 28.02.2017 a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty 
zostanie ogłoszony po godzinie 14:00 w siedzibie ul.Nyska 11 Biała Nyska oraz na stronie 
internetowej pod adresem www.zsp-bialanyska.pl oraz https://zspbialanyska.info-bip.pl/  
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3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronach www.zsp-bialanyska.pl oraz 
https://zspbialanyska.info-bip.pl/. 
 
VI. OCENA OFERT 
  
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
 1 - Cena 50% 
 2 - Jakość wydruku 50% 
 
 
VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

 
Dodatkowych informacji udziela Marek Pawlak pod numerem telefonu 77 435 68 23 oraz pod 
adresem e-mail bialanyska@gzo.nysa.pl. 
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