
Ogłoszenie nr 510180504-N-2019 z dnia 29-08-2019 r.

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukująco – kopiujących
użytkowanych w Oddziale Regionalnym KRUS w Bydgoszczy i podległych Placówkach Terenowych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy, Krajowy numer identyfikacyjny 12513262005110, ul. ul. Leona Wyczółkowskiego 
22, 85-092  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 415 261, e-mail bydgoszcz@krus.gov.pl, faks 523 415 781.
Adres strony internetowej (url): www.krus.gov.pl, zakładka: zamówienia publiczne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukująco – kopiujących użytkowanych w Oddziale Regionalnym KRUS w Bydgoszczy i podległych Placówkach
Terenowych.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
0200-OP.261.3.7.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukująco – kopiujących użytkowanych w Oddziale Regionalnym KRUS w
Bydgoszczy i podległych Placówkach Terenowych. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia przez wykonawcę produktów równoważnych, które
odpowiadają wymaganiom określonym w załączniku nr 1 do SIWZ. 3. Oferowane materiały eksploatacyjne winny być: - fabrycznie nowe, nie regenerowane,
pochodzące z bieżącej produkcji, wytworzone w cyklu produkcyjnym zgodnym z normą ISO 9001 oraz ISO 14001 lub normami równoważnymi, - zgodne z normami
ISO/IEC 19752 – dla kaset z tonerem do drukarek monochromatycznych, ISO/IEC 19798 – dla kaset do kolorowych drukarek laserowych oraz ISO/IEC 24711 i
ISO/IEC 24712 dla wkładów atramentowych. 4. Wykonawca oferujący materiały równoważne jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że oferowane przez niego
produkty równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 5. Przez materiał eksploatacyjny równoważny Zamawiający rozumie produkt, który
posiada parametry nie gorsze niż materiały eksploatacyjne oferowane przez producenta urządzeń oraz spełnia n/w wymagania: - zapewnia jakość wydruku co najmniej
taką, jak materiał, zalecany przez producenta sprzętu, który nie ogranicza funkcji i możliwości urządzeń oraz nie zaniża jakości wydruku w stosunku do materiałów
zalecanych przez producentów urządzeń drukujących. Wymagana jest również pełna kompatybilność z oprogramowaniem urządzeń: informowanie o liczbie
wydrukowanych stron, poziomie zużycia tonera/tuszu – jeśli urządzenie posiada takie możliwości. W przypadku kiedy produkt zalecany przez producenta urządzenia
posiada wbudowany układ scalony, który monitoruje proces druku, produkt równoważny winien posiadać analogiczny element działający w ten sam sposób. - w
żadnym stopniu nie narusza praw patentowych ani innej własności intelektualnej, - wszystkie jego części są nowe, w szczególności bęben światłoczuły, listwa
podająca, listwa zbierająca, wałek magnetyczny, - zastosowano toner/tusz dopasowany do pracy z danym urządzeniem. 6. Dostarczane materiały eksploatacyjne muszą
posiadać na opakowaniach zewnętrznych: informację o producencie, nazwę (symbol) materiału eksploatacyjnego, opis zawartości, wskazanie urządzenia/urządzeń do
jakiego/jakich dany materiał eksploatacyjny jest przeznaczony oraz termin przydatności do użycia. 7. Dostawa zamówionych materiałów eksploatacyjnych nastąpi do
siedziby Oddziału Regionalnego KRUS w Bydgoszczy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 30100000-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zapytanie o cenę

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 105566.67
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/4bdae192-2d9a-41fc-b66c-3be3...
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nie

Nazwa wykonawcy: PARTNER XXI – PIK Sp. z o.o.
Email wykonawcy: pik@partner21.pl
Adres pocztowy: ul. Fordońska 246
Kod pocztowy: 85-766
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ
CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 128838.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 128838.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 132000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO
ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zapytania o cenę  na podstawie art. 70  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukująco – kopiujących, ogólnodostępnych i oferowanych przez wielu
dostawców, o ustalonych standardach jakościowych. Ponadto wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8. W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie
zapytania o cenę.
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