
 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego na dostawę fabrycznie nowych,  
 nieużywanych i nieregenerowanych materiałów eksploatacyjnych do drukarek,  
 faksów i kserokopiarek dla PHH Hotele  Sp. z o.o. 

 
SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAKUPU 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna (wg potrzeb) dostawa fabrycznie nowych, 

nieużywanych i nieregenerowanych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów  

i kserokopiarek dla PHH Hotele Sp. z o.o. 

2. Przez materiały eksploatacyjne rozumie się (w odniesieniu do załączonej listy urządzeń 

drukujących - jeżeli występuje w urządzeniu): tusze, tonery, bębny, pojemniki na zużyty 

toner/tusz, grzałki/utrwalacze/fusery, zespoły transferowe. 

3. Wymagania techniczne dotyczące materiałów eksploatacyjnych: 

 nie mogą być regenerowane tj. wszystkie elementy produktu muszą być fabrycznie 

nowe, 

 nie mogą być poddawane procesowi ponownego napełniania, 

 nie mogą powodować utraty gwarancji producenta drukarki,  

 nie mogą powodować ograniczeń funkcji i możliwości drukarki oraz jakości wydruku 

wyspecyfikowanych w warunkach technicznych producenta drukarki,  

 nie mogą ograniczać pełnej współpracy z oprogramowaniem drukarki monitorującym 

stan materiałów eksploatacyjnych,  

 muszą posiadać wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników,  

 podczas instalacji nowego tonera lub tuszu wykonuje się tylko czynności przewidziane 

przez producenta drukarki,  

 muszą posiadać na opakowaniu indywidualny kod produktu oraz nazwę drukarki do 

której jest przeznaczony,  

 muszą posiadać na produkcie indywidualny kod produktu umożliwiający jednoznaczną 

identyfikację,  

 za fabrycznie nowy nie uznaje się produktu, gdzie pojemnik został jedynie wyczyszczony 

i ponownie napełniony tonerem lub tuszem.  

4. Oferta musi dodatkowo zawierać:  

 nazwę producenta, 

 kod produktu, 

 wydajność materiału eksploatacyjnego wyszczególnione w Formularzu ofertowo -

asortymentowym. 

5. Dostawy materiałów eksploatacyjnych będą realizowane sukcesywnie, zgodnie  

z zapotrzebowaniem Zamawiającego do 13 poniżej wskazanych lokalizacji: 

 

1. O. H. Cassubia ul. Boczna 11, 84-150 Hel 

2. Hotel Hetman ul. Langiewicza 29b, 35-0-85 Rzeszów 

3. Hotel Huzar ul. Spadochroniarzy 9, 20-043 Lublin 

4. Hotel Ikar ul. Solna 18, 61-736 Poznań 

5. Hotel Iskra ul. Planty 4, 26-600 Radom 

6. Hotel Kapitan ul. Narutowicza 17d, 70-240 Szczecin 

7. Hotel Kopernik ul. Wola Zamkowa 16, 87-100 Toruń 

8. Hotel Mazowiecki ul. Mazowiecka 10, 00-048 Warszawa 

9. Hotel Reymont ul. Legionów 81, 91-072 Łódź 
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6. Uzgodniona wielkość zamówienia jest wielkością szacunkową i uzależniona będzie od 

faktycznych potrzeb Zamawiającego. Ewentualne zmniejszenie ilości, nie spowoduje zmian cen 

jednostkowych, jak również z tego powodu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne 

dodatkowe roszczenia w stosunku do Zamawiającego.  

7. Zamawiający zastrzega sobie zmiany ilości w poszczególnych asortymentach w ramach 

ustalonej ogólnej wartości umowy.  

8. Zamawiający dopuszcza równoważne materiały eksploatacyjne z zastrzeżeniem, że będą 

spełniać wymogi techniczne opisane powyżej. W przypadku zaoferowania równoważnych 

materiałów eksploatacyjnych Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczenia 

producenta materiału o zgodności wszystkich parametrów z parametrami materiału producenta 

urządzenia lub materiałami dopuszczonymi przez producenta urządzenia. Wszystkie skutki 

prawdziwości tego oświadczenia (tj. utrata gwarancji, koszty naprawy urządzenia spowodowane 

przez użycie nieprawidłowego materiału, czy pogorszoną jakość wydruku) ponosi Wykonawca.  

9. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę materiałów równoważnych do urządzeń 

umieszczonych w załączonej specyfikacji, Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza zobowiązany będzie dostarczyć na wniosek Zamawiającego tonery  

i atramenty do wskazanych drukarek celem ich przetestowania. Przetestowanie polegać będzie 

na zainstalowaniu przesłanego do testowania materiału eksploatacyjnego w urządzeniu, 

sprawdzeniu kompatybilności z urządzeniem (prawidłowe wykrycie przez sprzęt, współpraca  

z programem monitorującym stan materiałów eksploatacyjnych oraz wykonaniu ok. 100 

próbnych wydruków dla oceny jego jakości i czystości. Jeśli materiały i wydruki nie będą 

spełniać wymagań jakościowych (tj. wysypywanie się tonera, brudzenie wydruków, brak 

komunikacji z programem monitorującym urządzenia, jakość wydruku będzie niezadowalająca), 

oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zamówienia. UWAGA: W przypadku 

odrzucenia oferty Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,  do 

przedstawienia próbek materiałów równoważnych zobowiązany będzie kolejny Wykonawca. 

Koszty materiałów dostarczonych do przetestowania ponosi w całości Wykonawca.  

W przypadku gdy dostarczone przez Wykonawcę materiały do przetestowania spełnią 

wymagania zawarte w warunkach zamówienia, z tym Wykonawcą zostanie zawarta umowa,  

a Zamawiający potraktuje materiały dostarczone do przetestowania jako pierwszą 

dostawę/część realizacji zamówienia i dokona za nią zapłaty. 

10. Utrata gwarancji producenta sprzętu spowodowana użyciem materiałów równoważnych oprócz 

prawa do bezpłatnej naprawy oznacza również wszystkie inne konsekwencje określone  

w warunkach gwarancji wyznaczonych przez producenta urządzenia.  

11. Uszkodzenie lub zabrudzenie urządzenia spowodowane użyciem równoważnych materiałów 

eksploatacyjnych spowoduje przekazanie urządzenia do naprawy lub czyszczenia na koszt 

Wykonawcy do autoryzowanego serwisu producenta urządzenia. Wykonawca poniesie 

wszystkie konsekwencje prawne i finansowe zaistniałej sytuacji w szczególności koszty 

10. Hotel Royal ul. Św. Gertrudy 26-29, 31-048 Kraków 

11. Hotel Rycerski ul. Potulicka 1a, 70-230 Szczecin 

12. Hotel Wieniawa ul. Gajowicka 130, 53-322 Wieniawa 

13. Zarząd PHH Hotele Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa 



 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego na dostawę fabrycznie nowych,  
 nieużywanych i nieregenerowanych materiałów eksploatacyjnych do drukarek,  
 faksów i kserokopiarek dla PHH Hotele  Sp. z o.o. 

naprawy, transportu, niezwłocznego dostarczenia i zainstalowania przez Wykonawcę 

urządzenia zastępczego, skutki przerwy w eksploatacji urządzenia. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego odbioru od Zamawiającego zużytych materiałów  

eksploatacyjnych w ciągu 10 dni roboczych od dnia zawiadomienia Wykonawcy drogą mailową. 

13. Zamawiający wymaga, aby oferta była kompletna. Brak chociażby jednej pozycji w formularzu 

ofertowym spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodną z treścią zapytania ofertowego. 

 


