
Załącznik nr 4.1 do siwz/ 
Załącznik nr 2 do umowy 

sygn. postępowania: ZZ-2380-46/20 

 
 

FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ – ZADANIE 1 

 

Zakup i dostawa do wskazanego przez zamawiającego miejsca, wraz z instalacją i uruchomieniem 

fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych A3. 

 

 

 

[proszę wypełnić kolumny 4,5 oraz wypełnić tabelę dotyczącą specyfikacji oferowanego sprzętu] 

 

Lp. 
Przedmiot zamówienia wg specyfikacji  
z podaniem wskazanych parametrów 

Ilość 
 [szt.] 

Cena 
jednostkowa 

brutto [zł] 

Wartość brutto 
[zł] 

kol. 3 x 4 

1 2 3 4 5 

1 
Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3 – 

zamówienie gwarantowane 
14   

2 
Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3 – 

zamówienie w ramach opcji 
6   

 

 

 

 

 

 

 

..............................., dn. .......................                       .......................................................................................................... 
                                                                             czytelny/e podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy 

albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do formularza kalkulacji cenowej 

 

 

 

1. Oferowane urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3: 

 

 

..……………………………………….. 
podać producenta i model oferowanego sprzętu 

 

 

Parametr Wymagania Wypełnia 

wykonawca 

Parametry druku X X 

Technologia druku laserowa lub LED Spełnia / nie spełnia * 

Rodzaj druku Kolorowy Spełnia / nie spełnia * 

Format obsługiwanych 

nośników 

A3, A4, A5 
Spełnia / nie spełnia * 

Druk dwustronny automatyczny Spełnia / nie spełnia * 

Szybkość druku  25 stron A4/min 

15 stron A3/min 

.............. str A4/min 

.............. str A3/min 

Rozdzielczość wydruku 1200 x 1200 dpi Spełnia / nie spełnia * 

Parametry skanera X X 

Skaner automatyczne, jednoprzebiegowe skanowanie 

dwustronne w kolorze 
Spełnia / nie spełnia * 

Tryby skanowania skanowanie do e-maila, do SMB, do FTP, do 

USB 
Spełnia / nie spełnia * 

Formaty plików JPEG, PDF, TIFF Spełnia / nie spełnia * 

Szybkość skanowania 80 obrazów A4/min Spełnia / nie spełnia * 

Rozdzielczość 

skanowania 

600 x 600 dpi 
Spełnia / nie spełnia * 

Parametry kopiowania X X 

Kopiowanie kopiowanie w kolorze, automatyczne 

kopiowanie dwustronne 
Spełnia / nie spełnia * 

Szybkość kopiowania  25 stron A4/min 

15 stron A3/min 

.............. str A4/min 

.............. str A3/min 

Rozdzielczość 

kopiowania 

600 x 600 dpi 
Spełnia / nie spełnia * 

Format oryginału A3, A4, A5 Spełnia / nie spełnia * 

Powiększenie 25 – 400% Spełnia / nie spełnia * 

Parametry faksu X X 

Faks możliwość odbierania i wysyłania faksów, 

odbiór faksu do e-mail 
Spełnia / nie spełnia * 

Szybkość transmisji 33,6 kbps Spełnia / nie spełnia * 

Książka adresowa min. 100 adresatów, możliwość tworzenia grup 

adresatów i wysyłania faksów do grup 

adresatów 

Spełnia / nie spełnia * 

Parametry urządzenia: X X 

Podstawa/szafka na kółkach, wykonana przez producenta 

urządzenia, dedykowana dla oferowanego 

urządzenia 

Spełnia / nie spełnia * 

Pojemność podajników min 1000 arkuszy w dwóch oddzielnych 

kasetach po 500 arkuszy każda, podajnik 
Spełnia / nie spełnia * 



boczny min. 100 arkuszy 

Komunikacja dwie oseparowane karty sieciowe Ethernet 

10/100/1000 Mbps (podstawowa – 

umożliwiająca dostęp do pełnej funkcjonalności 

urządzenia, dodatkowa – umożliwiająca jedynie 

dostęp do funkcji drukowania)  

złącze USB 2.0 

złącze RJ11 – obsługa analogowej linii 

telefonicznej na potrzeby faksu 

brak wbudowanego modułu Wi-Fi  

Spełnia / nie spełnia * 

Drukowanie poufne Uwierzytelnianie użytkownika za pomocą 

indywidualnego kodu PIN 

Uwierzytelnianie użytkownika za pomocą karty 

zbliżeniowej EM 125 kHz 

Możliwość obsługi minimum 100 

użytkowników 

 

 

...................................
ilość obsługiwanych 

użytkowników 

Separator prac umożliwiający  rozdzielenie wydruków z faksu 

od zadań drukowania/kopiowania 
Spełnia / nie spełnia * 

Dysk twardy  min 250 GB - w przypadku awarii dysku 

twardego, będzie on wymieniony na nowy bez 

konieczności zwrotu uszkodzonego i 

dokonywania ekspertyzy poza siedzibą 

użytkownika końcowego 

Spełnia / nie spełnia * 

Panel sterowania Kolorowy wyświetlacz, menu w języku 

polskim, możliwość utworzenia dedykowanego 

menu dla grupy użytkowników/użytkownika 

Spełnia / nie spełnia * 

Wydajność tonerów czarnego min. 25000 stron A4 wg specyfikacji 

producenta urządzenia, kolorowego min. 18000 

stron A4 wg specyfikacji producenta urządzenia  

 

................................. 

wydajność tonera czarnego 

stron A4 

 
................................. 

wydajność tonera kolor 

stron A4 

Wydajność bębna czarny min. 300000 stron A4 

kolorowy min. 150000 stron A4 

wg specyfikacji producenta urządzenia 

 

................................. 

wydajność bębna czarnego 

stron A4 

 

................................. 

wydajność bębna kolor 

stron A4 

Obsługa urządzenia, 

użytkowników 

Możliwość zarządzania urządzeniem poprzez 

protokół sieciowy, umożliwiające zarządzanie 

użytkownikami, grupami użytkowników, 

nadawanie uprawnień i nakładanie ograniczeń 

do poszczególnych funkcji urządzenia (ilości 

dozwolonych wydruków kolor-mono, 

możliwości skanowania, kopiowania), 

monitorowanie stanu materiałów 

eksploatacyjnych z wykorzystaniem protokołu 

SNMP v1/v3 

 

 

Spełnia / nie spełnia * 

Obsługiwane systemy 

operacyjne 

Windows 7/8/10 
Spełnia / nie spełnia * 

Certyfikaty i Deklaracja zgodności CE Spełnia / nie spełnia * 



standardy 

Gwarancja Minimum 36 miesięcy  

................ miesięcy** 
* niepotrzebne skreślić 

** podać ilość miesięcy 

 

 

 
 

 

..............................., dn. .......................                       .......................................................................................................... 
                                                                             czytelny/e podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy 

albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem 

 


