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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego  

Opis Przedmiotu Zamówienia 

Dzierżawa i pełna obsługa serwisowa 5 szt. kserokopiarek wysokowydajnych na okres 36 miesięcy. 

Dzierżawiony sprzęt będzie użytkowany w siedzibie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

(Warszawa). Zamawiający wymaga, aby wydzierżawione urządzenia były w pełni sprawne. 

1. Specyfikacja urządzeń (kserokopiarek / urządzeń wielofunkcyjnych) : 

 funkcje: kopiarki, drukarki sieciowej i skanera, 

 druk w kolorze i czarno-bieli w formatach od A6 do SRA3, 

 automatyczny dwustronny podajnik oryginału, 

 podajnik z regulacją na oryginały inne niż formatu A4 (np. A3, B5, A5…), 

 minimum 2 tace uniwersalne dla formatów A4-A3, 

 minimalna szybkość kopiowania (A4): nie mniej niż 30 kopii/min., 

 dwustronne drukowanie i kopiowanie (dupleks), 

 obsługa papieru o gramaturze: 55–256 g/m², 

 skanowanie do: e-mail , SMB, FTP, skrzynki użytkownika, USB, TWAIN, 

 rozdzielczość skanera 600 x 600 dpi, 

 obsługiwane formaty skanera – A6-A3, 

 skanowanie do: JPEG; TIFF; PDF, obsługa formatów: JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; 

Encrypted PDF; XPS; PPTX, 

 pamięć minimalna 4 GB, dysk twardy 250 GB i standardowy Gigabit Ethernet, 

 Obsługa Active Directory, 

 czytnik kart ID – Uwierzytelnianie kart ID  polegające na konieczności potwierdzenia 

rozpoczęcia wydruku przez danego użytkownika (w oparciu o Active Directory) poprzez 

przyłożenie karty zbliżeniowej, 

 podstawa na kółkach umożliwiająca przesunięcie urządzenia, 

 urządzenia fabrycznie nowe lub używane ale nie starsze niż 2018 r. (rok produkcji). 

2. Pełna obsługa serwisowa obejmuje: 

 bezpłatne materiały eksploatacyjne (tonery, bębny) oraz części i podzespoły, 

 bezpłatny serwis (przeglądy, konserwacje, naprawy usterek), 

 bezpłatne podłączenie i skonfigurowanie urządzenia w sieci, 

 bezpłatny dowóz, instalację i odbiór urządzeń, 

 bezpłatną utylizacje starego sprzętu. 

3. Czynsz dzierżawy powinien zawierać bezpłatny limit kopii/wydruków do wykorzystania przez 

Zamawiającego, licząc liczbę wykonanych kopii/wydruków na wszystkich dzierżawionych 

urządzeniach łącznie: 

 do 10000 kopii/wydruków czarno-białych formatu A4 miesięcznie, 

 do 9000 kopii/wydruków kolorowych formatu A4 miesięcznie. 

4. Koszt kopii/wydruku formatu A3 jest to podwójny koszt jednej jednostronnej kopii formatu A4. 

 


