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„ Dobry start, lepsze jutro – program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym” 
 

Grajewo, 2009-04-02 
PCPR.POKL. 822.V/3/09 
Dotyczy: zapytania ofertowego na zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w ramach projektu „ Dobry start, lepsze jutro – program 
aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie zaprasza do złoŜenia oferty cenowej 
na urządzenie wielofunkcyjne. 
 
Tryb udzielenia zamówenia 
Na podstawie art. 4 ust. 8 PZP (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późń. zm) przepisów ww 
ustawy nie stosuje się. Postępowanie o udzielenie zamówienia będzie prowadzone w trybie 
uproszczonym.  
 
Opis przedmiotów zamówienia 
Wymagania minimalne: 
KOPIARKA 
Proces kopiowania: Skanowanie podwójną wiązka lasera, drukowanie elektrofotograficzne 
Prędkość kopiowania: 16 stron na minutę 
Rozdzielczość: 600 dpi 
Kopiowanie wielokrotne: do 99 
Rozmiar papieru: A4 

DRUKARKA  
Prędkość drukowania: 16 wydruków na minutę 
SKANER 
Prędkość skanowania: Maksymalnie 22 oryginały na minutę 
Rozdzielczość: Maksymalnie 100- 600 dpi 
Rozmiar oryginału: A5-A4 
Podajnik automatyczny 
 
Wymagania i warunki Zamawiającego 
Wykonawca, który zostanie wyłoniony spośród złozonych ofert jest zobowiązany do 
dostarczenia przedmiotów zamówienia na adres wskazany przez Zamawiającego własnym 
transportem i na własny koszt w terminie wcześniej uzgodnionym pomiędzy Wykonawcą 
a Zamawiającym. 
Kryteria wyboru oferty: 
Zamawiający udzieli zamówienia dostawcy, który zaoferował najlepszy stosunek jakości do 
ceny. 
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Informacje o formalnościach po wyborze oferty w celu realizacji dostawy 
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie niezwłocznie powiadomiony przez 
Zamawiającego. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami – Kierownik projetu 
Barbara Krystyna Rutkowska. 
 
Informacje dotyczące płatności  
Wynagrodzenie za realizację zamówienia będzie płatne przelewem na podstawie faktury 
VAT, zawierającej kwotę brutto, wystawionej przez Wykonawcę w terminie 14 dni z konta 
Zamawiającego na konto Wykonawcy. Zamawiający oświadcza, Ŝe Wykonawca moŜe 
wystawic fakturę VAT bez wymaganego podpisu Zamawiającego na fakturze. 
 
 
Termin i miejsce składaia ofert 
Oferty prosimy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, ul. 
Mickiewicza 3, 19-200 Grajewo w terminie do dnia 08.04.2009r. 
 
 
 
 
 


