
I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Zamawiający – Gmina Miasto
Płock zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu do wyposażenia pracowni szkolnych dla potrzeb realizacji projektów pn.:

1. „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Płocku” realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 –  2020.  Oś Priorytetowa X -  Edukacja  dla  rozwoju  regionu,  Działanie  10.1  – Edukacja  ogólna i  przedszkolna,
Poddziałanie 10.1.1 - Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

2. „Podstawówka trampoliną do kariery – kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienia jakości nauczania w Szkole Podstawowej nr 1 i 
Szkole Podstawowej nr 17 w Płocku”.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń wielofunkcyjnych i sprzętu biurowego dla potrzeb realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Sprzęt
zaproponowany przez Wykonawcę musi być nowy, nieużywany. Produkty powinny posiadać wszelkie certyfikaty i dopuszczenia. Zaproponowany sprzęt musi być kompletny,
posiadać niezbędne oprogramowanie  i  instrukcje  umożliwiające spełnianie swoich  funkcji.  Pomoce dydaktyczne muszą:  posiadać deklarację  CE  –  deklaracja  Conformité
Européenne; posiadać certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu; muszą być fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich; posiadać dołączone niezbędne
instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim; posiadać  okres  gwarancji  udzielony  przez  dostawcę  nie  krótszy  niż  2 lata.

CZĘŚĆ III Urządzenia wielofunkcyjne i sprzęt biurowy dla SOSW

Lp. Pozycja  z
budżetu
projektu

Opis przedmiotu zamówienia j.m. Ilość Miejsce 
przeznaczenia

1. 2.11 Sieciowe urządzenie  wielofunkcyjne  umożliwiające  m.in.  drukowanie,  kopiowanie  i  skanowanie.  Poniżej  opisano
minimalne parametry urządzenia:
Drukarka
Technologia druku: Laserowa kolorowa 
Prędkość druku - czerń [str/min]: co najmniej: 30 
Prędkość druku - kolor [str/min]: co najmniej: 30 
Rozdzielczość druku - czerń [dpi] : co najmniej: 600 x 600
Rozdzielczość druku - kolor [dpi]:  co najmniej: 600 x 600

szt 1 SOSW



Automatyczny druk dwustronny: Tak
Maksymalny rozmiar nośnika: A4
Obsługiwane formaty: A4 , A5 , A6 , B5 , B6 , C5
Rodzaje nośników: Koperty, Papier do drukarek atramentowych, Papier fotograficzny, Papier zwykły
Gramatura papieru [g/m2]: do 220
Kopiarka
Kopiarka: Kolorowa
Rozdzielczość kopiowania [dpi]: co najmniej: 300 x 420
Prędkość kopiowania - czerń [str/min]: co najmniej: 30
Prędkość kopiowania - kolor [str/min]: co najmniej: 30
Zmniejszanie/powiększanie [%]: 25 - 400 
Funkcje kopiowania: Kopiowanie wielokrotne 
Skaner
Rozdzielczość optyczna [dpi]: co najmniej: 1200 x 1200 
Prędkość skanowania: 21 str./min w czerni, do 14 str./min w kolorze
Skanowanie dwustronne: tak

Złącza: Interfejs RJ-45 (10/100/1000), USB 2.0, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 

Obsługa papieru: Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 50 arkuszy, Odbiornik na 100 arkuszy

Toner: Urządzenie powinno zawierać toner i bęben startowy o wydajności co najmniej 6000 stron oraz toner i bęben
zapasowy o wydajności co najmniej 1200 stron
Eksploatacja: Koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) nie powinien przekroczyć 0,08 zł za str. A4 (co najmniej 5%
pokrycie)

2 3.10 Sieciowe urządzenie  wielofunkcyjne  umożliwiające  m.in.  drukowanie,  kopiowanie  i  skanowanie.  Poniżej  opisano
minimalne parametry urządzenia:
Drukarka
Technologia druku: Laserowa monochromatyczna 
Prędkość druku - czerń [str/min]: co najmniej: 20 (przy formacie A4)  
Rozdzielczość druku - co najmniej: 600 x 600

szt 1 SOSW



Automatyczny druk dwustronny: Tak
Maksymalny rozmiar nośnika: A3
Obsługiwane formaty: A3, A4 , B4, B5
Rodzaje nośników min.: Papier zwykły, makulaturowy, etykiety

Kopiarka
Prędkość kopiowania [str/min]- co najmniej: 20 w formacie A4
Zmniejszanie/powiększanie [%]: 25 - 400 
Funkcje kopiowania: Kopiowanie wielokrotne
 
Skaner
Rozdzielczość optyczna [dpi]: co najmniej: 600 x 600
Skanowanie dwustronne: tak

Złącza: Interfejs  RJ-45 (10/100/1000), USB 2.0, Ethernet (sieć LAN)
Toner: Urządzenie powinno zawierać toner i bęben startowy o wydajności co najmniej 6000 stron oraz toner i bęben
zapasowy o wydajności co najmniej 1200 stron
Eksploatacja: Koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) nie powinien przekroczyć 0,08 zł za str. A4 (co najmniej 5%
pokrycie)

3 4.16 Laminator pracujący z formatem do A3. Poniżej opisano minimalne parametry urządzenia:
Laminator
Czas nagrzewania [min]: do 5
System laminacji:2 rolki
Sygnalizacja gotowości: tak
Maksymalny format laminowania: A3
Maksymalna szerokość laminacji (mm): 330
Rodzaj laminacji: Na gorąco
Inne: Laminacja bez carriera , Możliwość laminacji zdjęć

szt 2 SOSW


