ZAPYTANIE OFERTOWE
Zakup i dostawa niszczarek
Zleceniodawca na realizację przedmiotu zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę nieprzekraczającą w PLN
równowartości netto 30 000 euro.
I.

Zleceniodawca

Zleceniodawca:
Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
00-124 Warszawa
Al. Jana Pawła II 12
II.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 10 niszczarek o średniej oraz 1 o wysokiej wydajności.
Urządzenia powinny być nowe i objęte dwuletnią gwarancją. Szczegóły poniżej:
1. Niszczarka o średniej wydajności
L.P.

Nazwa elementu, parametru lub cechy

Wymagane minimalne parametry techniczne

1

Rodzaj urządzenia:

Niszczarka dokumentów, kart plastikowych oraz płyt cd/dvd

2

Liczba jednorazowo niszczonych kartek A4:

Minimum 10

3

Rozmiar ścinek:

Nie większy niż 4 x 40 mm

4

Poziom bezpieczeństwa zgodnie z normą DIN 66399:

5

Szczeliny wejściowe:

6

Pojemność kosza:

7

Możliwości niszczenia:

8

Funkcje niszczarki:

P4, T4, O3
Szczelina na dokumenty papierowe – szerokość szczeliny
minimum 230 mm; oddzielna szczelina na płyty CD/DVD i karty
plastikowe
Minimum 27 litrów
Dokumenty papierowe do formatu A4, dokumenty z zszywkami,
karty plastikowe, płyty CD/DVD
Automatyczny start po włożeniu papieru i zatrzymanie po
zakończeniu podawania papieru, funkcja cofania, zabezpieczenie
przed przegrzaniem

2. Niszczarka o wysokiej wydajności
L.P.

Nazwa elementu, parametru lub cechy

Wymagane minimalne parametry techniczne

1

Rodzaj urządzenia:

niszczarka dokumentów, kart plastikowych oraz płyt cd/dvd, w
obudowie na kółkach

2

Liczba jednorazowo niszczonych kartek A4:

Minimum 20

3

Rozmiar ścinek:

Nie większy niż 4 x 40 mm

4

Poziom bezpieczeństwa zgodnie z normą DIN 66399:

5

Szczeliny wejściowe:

6

Pojemność kosza:

7

Możliwości niszczenia:

8

Funkcje niszczarki:

P4, T2, O1
Szczelina na dokumenty papierowe – szerokość szczeliny minimum
240 mm; oddzielna szczelina na płyty CD/DVD i karty plastikowe
Minimum 80 litrów
Dokumenty papierowe do formatu A4, dokumenty z zszywkami,
karty plastikowe, płyty CD/DVD
Automatyczny start po włożeniu papieru i zatrzymanie po
zakończeniu podawania papieru, funkcja cofania, zabezpieczenie
przed przegrzaniem

III.

Termin realizacji zadania

Dostawa niszczarek siedem dni od podpisania umowy.

IV.

Oferta

1. Podmiot składający ofertę musi sporządzić ją w języku polskim.
2. Musi ona zawierać;
a. Pełną nazwę podmiotu składającego ofertę;
b. Adres lub siedzibę podmiotu, numer telefonu oraz numer NIP, REGON;
c. Wycenę zamówienia zawierającą informację o cenie netto i cenie brutto ogółem oraz koszt
jednostkowy netto i brutto urządzeń wymienionych w punktach od 1 do 2 w części II;
d. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie
koszty związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego;
e. Osobę do kontaktu wraz z numerem telefonu oraz adresem e-mail;
f. Termin realizacji.

V.

Kryteria wyboru

Dla złożonych ofert cena będzie stanowiła kryterium decydujące (100%).

VI.

Termin składania ofert

Oferty należy przesłać w wersji elektronicznej do Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego w temacie wpisując „Oferta – zakup i dostawa niszczarek” na adres e-mail:
kontakt@niw.gov.pl w terminie do 18.10.2018 r.

VII.

Kontakt

Wszelkich informacji udziela Pani Dorota Łubińska:
e-mail: kontakt@niw.gov.pl, tel. 601 901 225.
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