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Załącznik nr 1c 

do SIWZ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

„Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 

na potrzeby Teatru Wielkiego – Opery Narodowej” 
 

Część III – Dostawa laserowych kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych A3 i A4 oraz drukarek 

laserowych monochromatycznych A4 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa laserowych kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych A3 i A4 oraz 

drukarek laserowych monochromatycznych A4. 

 

2. Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę urządzenia muszą być fabrycznie nowe i nieużywane. 

 

3. Wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia muszą posiadać deklarację zgodności CE. 

 

4. Wykonawca wraz z dostarczonymi urządzeniami musi dostarczyć instrukcje obsługi w języku polskim oraz 

dokumenty (karty, itp.) gwarancyjne. 

 

5. Wykonawca udzieli co najmniej 12-miesięcznej gwarancji na wszystkie zaoferowane urządzenia. 

 

6. Zamawiający wymaga, aby serwis gwarancyjny był realizowany przez producenta lub autoryzowanego 

partnera serwisowego producenta. 

 

7. Wykonawca w kolumnie 2 (w miejscach wykropkowanych formularza cenowego) powinien podać nazwę, typ, 

producenta oferowanego urządzenia/oprogramowania oraz w kolumnach pn. Parametry wymagane powinien 

oświadczyć czy dany parametr jest dotrzymany (spełnia/nie spełnia) albo wpisać konkretną wartość liczbową 

danego parametru, wszędzie tam gdzie parametr wymagany jest określony w postaci liczbowej. 

 

8. Zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia muszą posiadać parametry odpowiadające parametrom 

wskazanym przez Zamawiającego. 

  

 

 

 

 

 

(pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres 

w zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

FORMULARZ CENOWY 

CZĘŚĆ III 
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FORMULARZ CENOWY – części III 

 

Poz. Nazwa urządzenia 
Cena jednostkowa 

brutto /zł/ 
Ilość 

Cena całkowita 

brutto /zł/ 

1 2 3 4 5 

1 

Kolorowe, laserowe urządzenie wielofunkcyjne A3 

…...........................................................................................................................

............................................................................................................................. 

nazwa/typ/producent 

 4 szt  

Parametry wymagane: 

1. Funkcje urządzenia: 

- automatyczny kolorowy druk 

dwustronny 

- aut. skanowanie dwustronne 

- aut. kopiowanie dwustronne 

- faks 

2. Technologia druku: laserowa 

(kolor). 

3. Max. rozdzielczość druku: 

- 2400x600 dpi. 

4. Maksymalny rozmiar papieru: A3. 

5. Czas wydrukowania pierwszej 

strony (mono/kolor):  

nie dłuższy niż 10 sek. / 10 sek. 

6. Prędkość druku (str. A4 na min., 

mono/kolor): nie mniej niż 25 

str/min./25str/min. 

7. Maksymalne miesięczne 

obciążenie zalecane przez 

producenta urządzenia:  

co najmniej 60.000 stron. 

8. Gramatura papieru w podajniku 

do druku dwustronnego: 

(musi obejmować cały zakres)  

od 60 g/m2 do 256 g/m2. 

9. Pojemność podajników papieru: 

nie mniej niż 1000 stron w 

standardzie. 

10. Pamięć RAM urządzenia: 

minimum 2 GB. 

11. Dysk twardy urządzenia:  

nie mniejszy niż 250 GB. 

12. Prędkość kopiowania (str. A4 na 

min., mono/kolor): nie mniej niż 

20str/min/ 20 str/min. 

13. Czas skopiowania pierwszej strony 

(mono/kolor):  

- nie więcej niż 10 sek. / 10 sek. 

14. Max. rozdzielczość kopiowania: 

- nie mniej niż 600x600 dpi 

15. Powiększenie kopiarki:  

od 25 do 400%. 

16. Typ skanera:  

płaski z podajnikiem RADF. 

17. Prędkość skanowania:  

nie mniej niż 50 str/min. 

18. Optyczna rozdzielczość 

skanowania:  

nie mniej niż 600x600 dpi. 

19. Skanowanie w kolorze: tak. 

20. Funkcje skanowania: 

- aut. skanowanie dwustronne 

- skanowanie do poczty e-mail 

- skanowanie do folderu 

sieciowego. 

21. Format pliku skanu:  

JPEG, TIFF, PDF. 

22. Funkcje sterownika: 

- obsługa TWAIN 

- klonowanie konfiguracji, 

- korzystanie z jednolitej książki 

Parametry oferowane: 

1. Spełnia/nie spełnia 

 

 

 

 

 

2. Spełnia/nie spełnia 

 

3. ………………………………………………

……………………………………………. 

4. Spełnia/nie spełnia 

5. ………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………. 

6. ………………………………………………

………………………………………………

…………………………………………….. 

7. ………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

8. ………………………………………………

………………………………………………

…………………………………………….

……………………………………………… 

9. ………………………………………………

………………………………………………

…………………………………………….. 

10. ………………………………………………

……………………………………………… 

11. ………………………………………………

……………………………………………… 

12. ………………………………………………

………………………………………………

…………………………………………….. 

13. ………………………………………………

………………………………………………

…………………………………………….. 

14. ………………………………………………

…………………………………………….. 

15. ………………………………………………

……………………………………………… 

16. Spełnia/nie spełnia 

 

17. ………………………………………………

……………………………………..………. 

18. ………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

19. Spełnia/nie spełnia 

20. Spełnia/nie spełnia 

 

 

 

 

21. Spełnia/nie spełnia 

 

22. Spełnia/nie spełnia 
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adresowej. 

23. Standardowe rozwiązania 

komunikacyjne: interfejs Ethernet z 

portem RJ-45 - port USB 2.0. 

24. Obsługiwane systemy operacyjne: 

- Ms Windows 10, Mac OS 10 lub 

nowsze. 

25. Oprogramowanie: 

- sterowniki drukarki 

- sterowniki skanera, 

- sterowniki faksu 

- oprogramowanie do 

rozpoznawania tekstu (OCR). 

26. Wyposażenie: 

- podstawa z kółkami 

- tonery dostarczane wraz 

z urządzeniem wyprodukowane 

przez producenta urządzenia 

- nośniki z oprogramowaniem 

- przewód zasilający 

- kabel telefoniczny 

- kabel sieciowy Ethernet z RJ-45 

(długość min. 5 m)  

- kabel USB (długość min. 3 m) 

27. Dodatkowy toner: do każdego 

urządzenia 1 sztuka każdego koloru 

tonera wyprodukowanego przez 

producenta urządzenia (oprócz 

tonera dostarczonego w zestawie). 

 

23. Spełnia/nie spełnia 

 

 

24. Spełnia/nie spełnia 

 

 

25. Spełnia/nie spełnia 

 

 

 

 

 

26. ………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

27. Spełnia/nie spełnia 

 

2 

Kolorowe, laserowe urządzenie wielofunkcyjne A4 

................................................................................................…...........................

............................................................................................................................... 

nazwa/typ/producent 

 5 szt.  

Parametry wymagane: 

1. Funkcje urządzenia: 

- aut. kolorowy druk dwustronny 

- aut. skanowanie dwustronne 

- aut. kopiowanie dwustronne 

- faks 

2. Technologia druku: laserowa lub 

LED (kolor). 

3. Rozdzielczość druku: co najmniej 

600x600 dpi. 

4. Maksymalny rozmiar papieru: A4. 

5. Czas wydrukowania pierwszej 

strony (sek., mono/kolor): nie 

dłuższy niż 15 sek. / 15 sek. 

6. Prędkość druku (str. A4 na min., 

mono/kolor): nie mniej niż 

20str/min./20str/min. 

7. Maksymalne miesięczne 

obciążenie zalecane przez 

producenta urządzenia: co 

najmniej 40.000 stron. 

8. Gramatura papieru w podajniku 

do druku dwustronnego  
(musi obejmować cały zakres):  

od max 60 g/m2 do min 160 g/m2. 

9. Pojemność podajników papieru: 

nie mniej niż 250 stron 

10. Pamięć RAM urządzenia: 

minimum 256 MB. 

11. Prędkość kopiowania (str. A4 na 

min., mono/kolor): minimum 15 

str/min./15 str/min. 

12. Powiększenie kopiarki: od 25 do 

400% . 

13. Typ skanera: skaner płaski 

z podajnikiem RADF. 

14. Prędkość skanowania (str. A4 na 

min., mono/kolor): nie mniej niż 

15 str/min/15str/min. 

Parametry oferowane: 

1. Spełnia/nie spełnia 

 

 

 

 

2. ………………………………………………

……………………………………………… 

3. ………………………………………………

……………………………………………… 

4. Spełnia/nie spełnia 

5. ………………………………………………

……………………………………………… 

……………………………………………… 

6. ………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

7. ………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

…………………………………………….. 

8. ………………………………………………

………………………………………………

…………..………………………………….    

……………………………………………… 

9. ………………………………………………

………………………………………………                    

…………………………………………….. 

10. ………………………………………………

…………………………………………….. 

11. ………………………………………………

……………………………………………… 

12. ………………………………………………

……………………………………………… 

13. Spełnia/nie spełnia 

…………………………………………….. 

14. ………………………………………………

……………………………………………… 
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15.  Optyczna rozdzielczość 

skanowania: nie mniej niż 1200 x 

1200 dpi. 

16. Skanowanie w kolorze:  

tak. 

17. Funkcje skanowania: 

- aut. skanowanie dwustronne 

- skanowanie do poczty e-mail, 

- skanowanie do folderu 

sieciowego. 

18. Format plików skanu:  

JPEG, TIFF, PDF. 

19. Standardowe rozwiązania 

komunikacyjne: interfejs Ethernet 

z portem RJ-45, port USB 2.0. 

20. Obsługiwane systemy operacyjne 

- Ms Windows 10, Mac OS 10 lub 

nowsze. 

21. Oprogramowanie:  

- sterowniki drukarki 

- sterowniki skanera 

- sterowniki faksu  

- oprogramowanie do 

rozpoznawania tekstu (OCR). 

22. Funkcje sterownika: obsługa 

TWAIN. 

23. Waga: nie więcej niż 30 kg. 

24. Wyposażenie: 

- tonery dostarczane wraz z 

urządzeniem wyprodukowane 

przez producenta urządzenia 

-nośniki z oprogramowaniem  

- przewód zasilający 

- kabel sieciowy Ethernet z RJ-45 

(długość min. 5 m)  

- kabel USB (długość min. 3 m). 

25. Wydajność tonera czarnego 
dostarczonego wraz z 

urządzeniem: nie mniej niż 2.500 

stron. 

26. Dodatkowe tonery: do każdego 

urządzenia co najmniej 1 sztuka 

każdego koloru tonera 

wyprodukowanego przez 

producenta urządzenia (oprócz 

tonera dostarczonego w zestawie). 

27. Wydajność dodatkowego 

czarnego tonera 
wyprodukowanego przez 

producenta urządzenia: minimum 

2.500 stron. 

15. ………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

16. Spełnia/nie spełnia 

 

17. ………………………………………………

………………………………………………

........................................................................

........................................................................

...................................................................... 

18. Spełnia/nie spełnia 

…………………………………………….. 

19. Spełnia/nie spełnia 

 

 

20. Spełnia/nie spełnia 

 

 

21. Spełnia/nie spełnia 

 

 

 

 

 

22. Spełnia/nie spełnia 

 

23. Spełnia/nie spełnia 

24. Spełnia/nie spełnia 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. ………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

…………………………………………….. 

26. ………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

…………………………………………….. 

27. ………………………………………………

……………………………………………… 

………………………………………………

……………………………………………… 

3 

 

Drukarka laserowa monochromatyczna A4 
................................................................................................…...........................

.............................................................................................................................. 

nazwa/typ/producent 

 8 szt.  

Parametry wymagane: 

1. Funkcje urządzenia:  

automatyczny druk dwustronny. 

2. Technologia druku:  

laserowa lub LED. 

3. Rozdzielczość druku: co najmniej 

600x600 dpi. 

4. Maksymalny rozmiar papieru: A4. 

5. Czas wydrukowania pierwszej 

strony (sek.):  
nie dłuższy niż 10 sek. 

6. Prędkość druku (stron A4/ min): 
nie mniej niż 20 str/min. 

7. Maksymalne miesięczne 

obciążenie zalecane przez 

Parametry oferowane: 

1. Spełnia/nie spełnia 

 

2. ………………………………………………

……………………………………………… 

3. ………………………………………………

……………………………………………… 

4. Spełnia/nie spełnia 

5. ………………………………………………

………………………………………………

…………………………………………….. 

6. ………………………………………………

…………………………………………… 
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producenta urządzenia:  
co najmniej 50.000 stron. 

8. Gramatura papieru w podajniku 

do druku dwustronnego  
(musi obejmować cały zakres):  

od 60 g/m2 do 160 g/m2. 

9. Pojemność podstawowego 

podajnika papieru:  

nie mniej niż 250 stron. 

10. Standardowe rozwiązania 

komunikacyjne: Ethernet  z portem 

RJ-45; port USB 2.0. 

11. Obsługiwane systemy operacyjne: 

Ms Windows 10 oraz Mac OS 10 

lub nowszy. 

12. Oprogramowanie: sterowniki 

drukarki. 

13. Waga:  

nie więcej 15 kg. 

14. Wyposażenie: 

- toner dostarczany wraz 

z urządzeniem wyprodukowany 

przez producenta urządzenia 

-nośniki z oprogramowaniem  

- przewód zasilający 

- kabel sieciowy Ethernet z RJ-45 

(długość min. 5 m)  

- kabel USB (długość min. 3 m) 

15. Wydajność tonera dostarczonego 

wraz z urządzeniem: 

- nie mniej niż 2.500 stron. 

16. Dodatkowe tonery: do każdego 

urządzenia 1 sztuka tonera 

wyprodukowanego przez 

producenta urządzenia (oprócz 

tonera w zestawie). 

17. Wydajność dodatkowego tonera 

wyprodukowanego przez 

producenta urządzenia: 

- minimum 2.500 stron 

7. ………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

8. ………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

9. ………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

10. Spełnia/nie spełnia 

 

 

11. Spełnia/nie spełnia 

 

 

12. Spełnia/nie spełnia 

 

13. ………………………………………………

……………………………………………… 

14. ………………………………………………

………………………………………………

.……………………………………………

……………………………………………… 

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………....

........................................................................  

……………………………………………. 

15. ………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

16. Spełnia/nie spełnia 

 

 

 

 

17. ………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

 

RAZEM CZĘŚĆ III 

 

 

 
 

 

 

Kwotę – „Razem część III” należy przenieść do pkt 1c formularza oferty (załącznik nr 2 do SIWZ). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ dn. ________________                       _________________________________________________ 

czytelny podpis Wykonawcy lub umocowanego 

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy 

 


