
Mszczonów, dnia 14.12.2021r. 

SAiK.261.7.2.2021 

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem Zapytania ofertowego jest „Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych – tonerów - na potrzeby Centrum Usług 

Społecznych w Mszczonowie w 2022 roku” na podstawie § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130 000,00 złotych 

bez podatku w Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa poniższych rodzajów i ilości tonerów, regenerowanych lub oryginalnych na potrzeby Centrum Usług 

Społecznych w Mszczonowie,  

 

Lp. Nazwa 
Ilość 

tonerów 

DOTYCZY TYLKO ZAMIENNIKÓW DOTYCZY TYLKO ORYGINALNYCH TONERÓW 

Cena jednostkowa  

netto w zł 

za 1 szt. 

 

Cena 

jednostkowa  

brutto w zł 

za 1 szt. 

Wartość netto 

w zł 

Ilość tonerów 

kolumna [1] 

x 

cena 

jednostkowa 

netto    

kolumna [2] 

 

Wartość brutto  

w zł 

ilość tonerów  

kolumna [1]  

x  

cena 

jednostkowa 

brutto  

kolumna [3] 

 

Cena 

jednostkowa  

netto w zł 

za 1 szt. 

 

Cena 

jednostkowa  

brutto w zł 

za 1 szt. 

Wartość netto  

w zł  

ilość tonerów 

kolumna [1]  

x  

cena jednostkowa 

netto  

 kolumna [6] 

 

Wartość brutto  

w zł  

ilość tonerów 

kolumna [1]  

x  

cena jednostkowa  

brutto  

 kolumna  [7] 

 

  
Kolumna 

[1] 
Kolumna [2] 

Kolumna  

[3] 
Kolumna (4) Kolumna (5) 

Kolumna  

[6] 

Kolumna  

[7] 
Kolumna (8) Kolumna (9) 

 

TONERY DO KSEROKOPIAREK 

1 
Konica Minolta Bizhub 211 

4 szt. 
  

  
  

 
 

2 * 

Konica Minolta 

BizhubC220  

komplet kolorów/ zestaw 

UWAGA -  tonery tylko 

oryginalne ! 

4  
zestawy 

(tu proszę wpisać 

cenę netto jak 

dla oryginału)  

(tu proszę wpisać 

cenę brutto jak dla 

oryginału) 

(tu proszę wpisać 

sumę cen netto jak 
dla oryginału) 

(tu proszę wpisać 

sumę cen brutto 
jak dla oryginału) 

    



 

TONERY DO DRUKAREK 

3 LaserJet Pro 400 M401dne 4 szt.         

4 Canon i-Sensys LBP 223dw 11 szt.          

5 

LaserJest 400 color 

M451dne komplet 4szt. 

kolorów / zestaw 

4  

zestawy 
    

  

 

 

6 HP LaserJet 1020 2 szt.         

7 LasrJet Pro M402 dne 20 szt.         

8 
Samsung Xpress M2875ND  

SL-M2875ND/SEE 
5 szt.     

  
 

 

9 Laser Jet Pro MFP M225dn 12 szt.         

10 HP LaserJet P1606dn 4 szt.         

11 

Canon i-sensys MF645Cx 

komplet 4szt. kolorów / 

zestaw 

5 zestawów      

  

 

 

Podsumowanie - razem 
……….zł ……….zł …………..zł ……..….. zł ……..….. zł ……..….. zł ………….. zł ………….. zł 

Suma [2] Suma [3] Suma (4) Suma (5) Suma [6] Suma [7] Suma (8) Suma (9) 

 

2. Zakup i dostawa w/w materiałów odbywać się będzie według potrzeb od dnia 01.01.2022r. do 31.12.2022 roku. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamówień, zaś Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenia 

finansowe z tego tytułu. 

4. Oferowane produkty powinny oznaczać się dobrą jakością (dotyczy tonerów regenerowanych), być fabrycznie nowe (dotyczy tonerów oryginalnych) oraz 

powinny spełniać normy bezpieczeństwa użytkowania. 

5. Oferent gwarantuje, niezmienność zaproponowanych cen do dnia 31.12.2022 roku. 

6. Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawa do rozwiązania umowy bez podania przyczyny. 

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. 

9. Realizacja zamówienia następować będzie partiami, a wielkość każdej partii wynikać będzie z jednostronnych dyspozycji Zamawiającego, zgłoszonych na 

piśmie, faxem bądź e-mailem. 

10. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na materiały eksploatacyjne najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania przesunięć ilościowych pomiędzy pozycjami wyszczególnionymi w spisie produktów. 

12. Płatność następować będzie przelewem w terminie do 14 dnia od daty otrzymania faktury lub rachunku. 
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