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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA 

Wydział Teleinformatyki KWP w Katowicach ( z siedzibą w Katowicach ul. Lompy 19) zaprasza do zło-
żenia oferty na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest:

„Zakup i dostawę sprzętu drukującego A3 na potrzeby WUF11”.

Symbol Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 42962000-7 Urządzenia drukujące i graficzne

Zamówienie  zostanie  zrealizowane  w  oparciu  o  ustawę  z  dnia  24.06.2021  o  szczególnych
rozwiązaniach  związanych  z  organizacją  XI  sesji  Światowego  Forum  Miejskiego  w  Katowicach  
w roku 2022.

Przedmiotem zamówienia jest :
Urządzenie  drukujące  Kyocera  TaskAlfa  3212i  w  ukompletowaniu  z  automatycznym
podajnikiem DP-7110 oraz szafką CB-810 i 6 szt. dodatkowych tonerów TK-7125 lub sprzęt
równoważny. 
Zamawiający przewiduje zakupić 2 komplety powyższych urządzeń.  

Wymagania:
 Zamawiający wymaga, aby asortyment objęty przedmiotem zamówienia był fabrycznie nowy

wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu, gatunku I, spełniał normy ja -
kościowe i użytkowe.

 Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 2 letniej gwarancji na dostarczony asortyment. 
 Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania zamówienia w terminie 3 dni roboczych od 

dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 23.06.2022 r.
 Zamawiający zastrzega sobie 21 dniowy termin płatności, licząc od dnia wpływu prawidłowo 

wystawionej faktury.
 Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów dostawy i wniesienia przedmiotu zamó-

wienia.
Informacje organizacyjne: 

 Wszelkie zapytania proszę kierować pod nr tel. 47 851 2056, 47 851 1807.
 Oferty można składać osobiście  do sekretariatu Wydziału Teleinformatyki Komendy Woje-

wódzkiej Policji w Katowicach ul. Lompy 19
 Dopuszcza się złożenie oferty drogą elektroniczną na adres e-mail:  teleinformatyka@ka.poli-

cja.gov.pl
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 Termin składania ofert  zgodnie z warunkami wskazanymi na BIP.
 Kryterium oceny ofert- cena  100%
 W razie problemów ze złożeniem oferty proszę kontaktować pod nr tel. 47 851 2056, 47 851 

1807.
 Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia w zależności od 

posiadanych środków finansowych lub unieważnienia postępowania z powodu braku środ-
ków.

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
W KATOWICACH

                                                                                  z up.
ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO 

POLICJI W KATOWICACH
insp. mgr Artur BEDNAREK

                     podpis na oryginale
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