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PO VII WB 262.103 .2020
Postępowanie o wartości zamówienia do wyrażonej w złotych równowartoŚci kwoty określonej
w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia29 sĘcznia2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. 22019r. poz. 1843)

ZAPYTANIE OFERTOWE
związku z treściąart' 44 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
(tj' Dz. U. z Ż0l8r., poz. 6Ż ze zm.) kierując się regułą poszukiwania wykonawców na zasadach
konkurencyjnych zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielęnia zamówjęnia na

W

dostawę

1. oryginalne tonery do drukarek Xerox Phaser 3330 - czarne o wydajności 15 000 stron
(106R03623)-20sztuk
2. oryginalne bębny do drukarek Xerox Phaser 3330 - wydajność30 000, (101R00555) _ 10
sztuk zgodnie z treściąopisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego
Zapytania ofertowego.

RoZDZIAŁ 1
NAZWA oRAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGo
PRoKURATURA oKRĘGoWA WARSZAWA - PRAGA w wARsZAwIE
ul. Bródnowska 13/15
03-439 Warszawa

2.1..

Osoba

do

kontaktu

w

kwestiach formalno-prawnych: Katarzyna Walczak, e-mail:

przetargi@warszawapraga.prl.gov.pl

Ż.2.

bsuligaCa-lwarszawapraga.po.
2.3.

.

osoba do kontaktu w kwestiach merytorycznych: Bartłomiej Suliga,

W

zvtiązku

z

gov.pl

obecna sytuacją epidemiologiczną oraz wprowadzeniem systemu pracy

zmianowej zamawiającv preferuj e kontakt e-mailowy.

ROZDZIAŁ3
oPIs PRZEDMIoTU ZAMÓWIENIA

3.1'.
1)

Zamawiającyzakupi:
oryginalne tonery do drukarek Xerox Phaser 3330 _ czatne o wydajności 15 000 stron

(106R03623)-20sztuk
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.
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2)

oryginalne bębny do drukarek Xęrox Phaser 3330 _ wydajność30 000, (l0lR00555) - L0 szt.
zgodnie z treściąopisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznlk nr 2 do niniejszego
Zapytania ofertowego.

3.2.

Wszystkie nieuregulowane kwestie w Zapytaniu ofertowym są zapisane we Wzorze umowy
stanowiącym ZałącznikNr 3 do niniejszego Zapytania.

3.3.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częŚciowych.

3.4.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

R0ZDZIAŁ 4
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin rcalizacji zamówienia: 10 dni od dnia wysłania zlecenia.

RoZDZIAŁ

5

Zamawiający nie precyzuje szczeglŁowych warunków udziału w postępowaniu.

RoZDZI^Ł

6

wyr<Az noxunłrNrow. rłxrn nłłrĄnosrłnczyĆ wyroNłwcy
Do NINIEJSZEGo PosTĘPowANIA

6.1.
6.Ż.
6.3.

Prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy (zgodnie z treściąZałącznila
nr I do niniejszego Zapytania Ofertowego).
Pełnomocnictwo do podpisania umowy' jeśliofertę podpisuje osoba nie umocowana w
dokumentach rejestrowYch .
Wykonawca nie jest obowiązany do złoŻeniadokumentów potwierdzających kompetencje lub
uprawnienia do prowadzenia określonejdziałalnościzawodowej, jeżeli Zamawiający posiada
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskaó Za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działa|nościpodmiotów

realizujących zadania publiczne (Dz. U.

MIEJSCE
7.1,

I

zŻ0l7r' poz.

577 ze zm.).

R.OZDZTALT
TERMIN SKŁADANIA oFERT

F'ormularz ofertołry (Załącznik Nr 1) wraz z wymaganymi załącznikami naleĘ przesłaÓ
w wersji elektronicznej do dnia 28 maja Ż0Ż0 r. do godz. 12:00 na adres e-mail:
przetargi(a)warszawapraga.po.gov.pl z dopiskiem ,,tonery xerox phaser 3330 - 20 szt. * bebnv
10 szt.".

7.2.

oferty złożoneuZamavłiającego po upĘwie ww. terminu zostaną odrzucone.

RoZDZI'AŁ8

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
8.1

Cenę

ofeĘ naleĄ

podać na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do

niniej szego Zapy tania.
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8.2.

Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z rcalizacją przedmiotu zamówienia
(podatek od towarów i usług, rabaĘ, upusty i inne własne koszty).

8.3.

Do porównania ofert będzie brana ostateczna cena brutto (z VAT)

8.4

Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie rabaty lub upusĘ nie uwzględnione w cenach
wpisanych do Formularza Ofertowym - Załącznik Nr 1, Zamawiający nie będzie ich brał
pod uwagę przy ocenie oferty.

8.5

Ceny muszą byó podane w złotych polskich i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po
przecinku (zasada zaokrąglenia_ poniżej 5 na|eĘ końcówkę pominąó, powyżej i równe naleĘ
zaokrąglić w górę).

RozDzI.AŁ9

SPOSOB DOKONYWANIA WYBORU OFERTY

9.1.

Zamawiający dokona wyboru

ofeĘ Wykonawcy,

który zaoferuje najkorz,ystniejszą cenę'

9.Ż'

Zamawiający zawiadomi drogą elektroniczną o wyborze najkor4ystniejszej oferty wszystkich
Wykonawców, którzy złożąswoje oferty w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie ofertowe.

9.3.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie również opublikowanie na
stronie Zamawiającego pod adresem: hłttls://warszawapraga'po.gov.pllzamowięniapuhli-ę"r--n-ę'html

Wszelkie elementy zawilrte w potłyż"szejtreści,które kojnrzq się Wykonawcy z ustawq Prowo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r.' PoZ. 1843) zostały użyte posiłkowo. Do niniejszego
postępowilnia zgoclnie z treściqart. 4 ust. 8 uPzp ustuwy nie stosaje się.
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ZAŁĄCZNIK NR

1

do Zapytania Ofertowego

Nazwa (firma)
Siedziba.
Nr. telefonu
Adres
Nr NIP ..
e-mail

FORMULARZ OF'ERTOWY
1'. W odpowiedznazamieszczonę

na stronie https://warszarvapra8a.po.8or,.pl/zamiłwienia-

l zapy tan i e o fertowe na do stawę :
orvginalnvch tonerów do drukarek Xerox Phaser 3330 - czarnvch o wvdainości
15 000 stron ( 106R03623 ) - 20 sztuk
Ż) Orvginalnvch bębnów do drukarekXerox Phaser 3330 _wvdainoŚć 30 000.
(101R00555) - 10 sztuk
p--_rl-hlip"rx -ę.,h t ln

1)

zobowiązujęlzobowiązujemy się do realizacji zamówienia zgodnie z wymogami zawaĘmi
w Zapytaniu ofertowym otazwę Wzorze umowy -Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego za
cenę:

zł

Całkowita wartośćzamówienia netto
(słownie:

+VATVo_
Całkowita wartośćzamówienia

brutto

Zł

(słownie:

w tym:

cena netto 1 szt. oryginalnego tonera do drukarek Xerox Phaser 3330

Zł,

-

czarnego wynosi

zł

cena netto L szt. oryginalnego bębna do drukarekXerox Phaser 3330 wynosi

Ż.
3.

Zamówienie zrea|izujęlzrealizujemy w terminie do 10 dni od dnia złożenia zamówienia.
oświadczamy/oświadczamy,Że

w cenie ofeĄ zostaĘ uwzględnione

wszystkie koszty

wykonania zamówienia.

4.

Akceptuję/akceptujemy termin płatnościnależnościwynoszący do 30 dni od dnia złożenia
faktury Zamawiaj ącemu.

Wniosek lllLo6/Dl2oŻo
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Kontakt do zgło szeń reklamacyj nych tel., e-mail

5.

oświadczam, ze wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w ań. 13 lub art. 14

RoDo1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
poryskałem w celu ubiegania się

o

udzielenie zamówienia publicznego

w

niniejszym

postępowaniu.*

Datą pieczęÓ i podpis osoby/osób
uprawnionych do składania oświadczęń

woli w imieniu Wykonawcy

rozporządzenie Parlamęntu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia Z7 kwietnia 2016 t' w sprawie ochrony osób
fizycmychw zwiąvklzprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95l46twE (ogólne rozporządzenie o ochronię danych) (Dz.IJrz. UE L 119 z04.05.20|6, str. 1 ze zm.).
1)

* W przypadku gdy wykonawca nię przekaruje danych
osobowych innych niż bezpośredniojego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust' 4 lub art. 14 ust. 5 RoDo treści oświadczęnia

wykonawca nie składa (usunięcie treścioŚwiadczenia np. przezjego wykreślenie).

Wniosek xlLO6/D/2020
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Z^ŁĄCZNIK NR

2

do Zapytania Ofertowego

Po v wo 02ó.

.2020

Po vII wB 226.103.Ż0Ż0

UMOWA
zawartaw dniu
Skarbem Państwa

-

NR

/20

2020 roku międry:

ProkuratuĘ okręgową Warszawa

Warszawie przy ul. Bródnowskiej I3lI5,

-

Praga w Warszawie z siedzibą w

NIP: 113-25-57-183
REGON: L40166960

Zw aną da|ej rrZamawiaj

ącym''
którą reprezentuje:
Prokurator okręgowy - Łukasz Osiński'
a

(według oświadczęnia Wykonawcy), prowadzącym działalnośó gospodarczą pod firmą
występowania w obrocie gospodarczym stosownie do wpisu w Centralnej
) dopuszcźonym do
Ewidencji i Iniormacji ó DziałalnościGospodarczej prowadzonej w systemie teleinformatycznymprzez
ministra właściwegods. gospodarki,
NIP: _
REGON:
zw aną dalej,,Wykonawcą'',
którą reprezentuje:
w związku

z

art.

4 pkt 8 ustawy

poz. 1843),

-'

z dniaŻg.u.Ż0o4

r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.

z

2oI9 t.

została zawarta Umowa następującej treŚci:

s1.
PRZEDMIOT UMOWY

1.

Wykonawca oświadcza,że jest producentem lub dostawcą tonerów do drukarek komputerowych,
które spełniają następujące wymogi:

1.1. oiyginalny tońer do drukarki Xerox Phaser 3330 (kolor czalny 106R03623) zapewniający
wydajnośó przynajmniej 15.000 stron A4 przy 57o pokryciu'
1.2. oryginalny bęben do drukarki Xerox Phaser 3330 (101R0055)

Umowy (dalej ',lJmowa'') jest dostawa wymienionych w ust. 1 materiałów
_
eksploatacyjnych do łrukarek dla Prokuratury okręgowej Warszawa Praga w Warszawie oruz

Ż. Przedmiotem

podlegĘch Prokuratur Rejonowych w następujących ilościach :

Kolor tonera

bęben

Lp.

Producent drukarki

Model drukarki

1

Xerox

Phaser 3330

czamy

2

Xerox

Phaser 3330

bęben

Wniosek xlLo6lDlŻo2o
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Symbol materiału
oryginalnego

Oczekiwana
minimalna

llośÓ

wydajnośÓ

planowana
do zakupu

't06R03623

15 000

20

R00555

30 000

10

1

01
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oruZzgodnieztreśaiąoferĘStanowiącą ZałącznikNr l do niniejszej Umowy orazzgodnieztreścią
ust. 1.

3.

Dostawa materiałów będzie jednorazowa, Stosownie do postanowienia $ 5 niniejszej Umowy

s2.
WARUNKI PŁATNoŚCI

wARToŚC UMowY

1'. WartośćUmowy ustala się na kwotę netto:
tj. w chwili zawarcia Umowy wg stawki

I

23%o,

(słownie
plus należry podatek VAT,
co stanowi wartośó brutto:
zł(słownie:

).

wykonanie przedmiotu -ął
Umowy będzie uregulowana na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawcę zgodnie z ilościami dostarczonych materiałów przemnożonych
przęz ceny jednostkowe z oferĘ (Załącznik Nr 1). W cenie uwzględniono kosŻ dostawy

2. Należnośćza

przedmiotu Umowy do

siedziby Zamawiającego oraz

wniesienie

w miej sce wskazane przez Zamawiaj ącego.

1.
2.

s3.
TERMIN PŁATNoŚCI

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaĘ za dostarczone materiały eksploatacyjne w terminie 30
dni od dnia dostarczenia przedmiotu umowy wraz z prawidłowo wystawioną fakturą VAT.
Płatnośózostanie dokonana w formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane w doręczonej
fakturze.

s4.
GWARANCJA

1'. Wykonawca, jako sprzedawca, udziela l2-miesięcmej gwarancji sprzedawcy na dostarczane
materiĄ eksploatacyjne (tonery do drukarek).
2. Z lwagi na wartośó i rodzaj materiału eksploatacyjnego oraz z uwagi na rodzaj najczęstszych wad

tonerów do drukarektj. wysypywanie się proszku do tonerów, brudzenie urządzeń i papieru itp.'
w ramach udzielonej w ust. l gwarancji sprzedawcy, strony wyłączają możliwośó usuwania przez
Wykonawcę wad dostarczonych matęriałów eksploatacyjnych'

3. W

4.
5.

przypadku ujawnienia się wady

w dostarczonym materiale eksploatacyjnym w

terminie

gwarancyjnym określonym w ust. I Zamawiający ma prawo Żądai, a Wykonawca w terminie 3
dni od dniazgłoszeniapocńąelektroniczną wady ma obowiązek dostarczyó Zamawiającemu nowy
materiał eksploatacyjny wolny od wad. W przypadku, gdy każdy następny materiał eksploatacyjny
dostarczony w wykonaniu prawa gwarancji będzie miał takię same lub inne wady zastosowanie ma
postanowienie zdania pierwszego, chyba że Zamawiający skorzysta Z uprawnienia określonego w
$ 6 ust. 7 niniejszej umowy.

Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków, określonych w ust. 3, Wykonawca

dostarczył

Zamawiającemu materiał eksploatacyjny wolny od wad termin gwarancji określonej w ust. 1
biegnie na nowo od chwili dostarczenia materiału eksploatacyjnego wolnego od wad.
Postanowienie niniejszego paragrafu strony traktują jako ,,dokument gwarancji'' , o którym mowa
w art.577 $ 1 kodeksu cywilnego.

$s.
TERMIN DOSTAWY

1'. Wykonawca zobowięuje się dostarczyi przedmiot Umowy jednorazowo na własny koszt, w
terminie 10 dni od dnia wysłanego w formie elektronicznej zlecenia Zamawiającego oraz
wniesienia zamówionych materiałów eksploatacyjnych we wskazane miejsce w siędzibie
Zamawiającego.

2. Do

dostawy Wykonawca dołączy dokument potwierdzający rodzaj, cenę materiałów
- fakturę VAT.

eksploatacyjnych będących przedmiotem dostawy

Wniosek ltlLO6/D/2O2O
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s6.

oBowIĄZKI wYKoNAwcY

1.

W przypadku uszkodzeniaurządzeniaZamawiającego (nie będącego na gwarancji) na skutek
wadliwego dziaŁania dostarczonego przez Wykonawcę materiału eksploatacyjnego,
Wykonawca zobowiązany jest do naprawy urządzenia na własny koszt i ryzyko, w
nieprzekraczalnymterminie do 7 dni kalendarzowych od daty zgŁoszenia awarii.
Ż. W przypadku uszkodzenia wządzenia Zlmawiającego (będącego na gwarancji) na skutek
wadliwego działania dostarczonego przez Wykonawcę materiału eksploatacyjnego'
Zamawiający dokona stosownej ekspeĘzy i naprawy urządzeniaw autoryzowanym serwisie
producenta sprzętu. Wszystkie koszty związane z przywróceniem urządzenia do stanu pełnej
sprawnościtechnicznej pokryje Wykonawca.
3. Dostarczone tonery muSZą posiadaó na opakowaniu lub obudowie umieszczony w widocznym
miejscu termin przydatnoŚci do uĘcia, którego okres nie możę byó krótszy niż
12 miesięcy ,Iicząc od dnia ich dostarczęnia do siedziby Zamawiającego.
4. Zamawiający ma prawo, na koszt i ryzyko Wykonawcy, odmowy przyjęcia dostawy w
wypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy zamówioną, a dostarczoną ilościąprzedmiotu
Umowy zarówno in plus jak i in minus oraz rozbieżnościpomiędzy zamówionym, a
dostarczonym rodzajem przedmiotu Umowy stosownie do treścininiejszej umowy' a takŻe

5.
6.

Oferty.

Wykonawca zobowiązany jest do załatvłieniakażdej reklamacji Zamawiającego, zarówno
ilościowej jak i jakościowejtj. wymiany materiału eksploatacyjnego wadliwego na wolny od
wad lub dostarczenia brakującej ilościw terminie nie przekraczającym 72 godzin od chwili jej
zgłoszenia.

Reklamacje zgłaszane będą za pośrednictwem poczty elektronicznej (na

adres:

).Momentem zgłoszenia jest wysłanie informacji o wadzie pocńąelektroniczną. Strony
ustalają, że Zamawiający nie ma obowiązku korzystania z procedur reklamacyjnych
obowiązujących u Wykonawcy' ani obowiązku korzystania z przyjętych u Wykonawcy form
kontaktu z Klientami.
7. Jeżeli Zamawiający dokonał na rzecz Wykonawcy zapŁaĘ za zamlwiony materiał
eksploatacyjny a Wykonawca nie wywiąże się z zobowiązań wynikających z rękojmi,
gwarancji lub zobowiązań dodatkowych określonych w $ 4 ust. 2 Umowy we właściwym
terminie określonym w niniejszej Umowie lub w ustawie Zamawiający ma prawo zamiast
wadliwego produktu dokonaó zakupu od dowolnego producenta tonera spełniającego
wymagania określonew niniejszej umowie. Zaklry powyższy może być ztea|izowany na
wolnym rynku a wszystkimi kosztami znimzwiązanymi zostanie obciążony Wykonawca.
8. W przypadku gdy Wykonawca dwukrotnie nie wywiąże się z jakichkolwiek terminów
zawaĘch w Umowie lub naruszy inne jej warunki w sposób wpływający ujemnie na ciągłośó
pracy u Zamawiającego, Zamawiający może rozwiązaó Umowę w trybie natychmiastowym Z
winy Wykonawcy albo może odstąpió od Umowy z winy Wykonawcy i zastosować przepis
$ 7 niniejszej Umowy.
g. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyó nowe materiaĘ eksploatacyjne lub nieodpłatnie
odbieraó opakowania po ztlĘtych dolz wskazanych ptzez przedstawiciela Zamawiającego
pomieszczeń lub miejsc znajdujących się na terenie siedziby Zamawiającego.
L0. Wykonawca przejmuje na siebie koszt utylizacji zuĘĘch materiałów eksploatacyjnychprzez
okres roku od podpisania umowy w ilości nie przekraczającej łącznej ilości materiałów
dostarczonych w ramach umowy. odbiór zuĄtych materiałów eksploatacyjnych będzie
następował w ciągu7Ż godzin od otrzymaniazgłoszenia.
II. Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy koniecznośćodbioru zuĘtych materiałów
eksploatacyj nych pocńą elektroniczną (na adres:
12. Wykonawca zobowiązany jest poddaó utylizacji zwrócone, zuĘte materiaĘ
eksploatacyjne, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i wystawić
Zamawiającemu w formie pisemnej odpowiednie oświadczenie potwierdzające dokonanie
powyższego. Zamawiający nie będzie ponosił związanych z tym żadnych kosztów ani
odpowiedzialności.

Wniosek ll/LO6/Dl2O2O
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s7.
KARY UMOWNE

1'. Strony

2.
3.

ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
Umowy w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
1) 'Wykonawca w razie opóźnienia lub braku dostarczenia przedmiotu niniejszej Umowy lub
opóźnienia lub braku jego wymiany na wolny od wad, w ustalonym terminie zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5oń ceny brutto, ustalonej w $ 2 Umowy, za
kaŻdy dzień opóźnienia;
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości Ż0% ceny bruffo, ustalonej
w $ 2 Umowy, gdy Zamavłiający rozwiąŻe umowę w trybie natychmiastowym albo odstąpi od
Umowy na podstawie $ 6 ust. 8 lub $ B Umowy albo gdy Wykonawca odstąpi od Umowy bez
winy Zamawiającego'
KuŻda ze Stron może dochodzió odszkodowania przekraczającego wysokośi zastrzeŻonych kar
umownych na zasadach ogólnych.
Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki zakażdy dzięfizwłoki w wypłacie wynagrodzenia.

Poza przypadkami,

o

s8.
oDSTĄPIENIE oD UMowY
których mowa w niniejszej Umowie, odstąpienie od Umowy przez

Zamaw iające go może nastąp ić j ednostronnie dodatkowo :
1. w prą'padku, gdy więcej niżZlvo dostarczonych przez Wykonawcę, w tym w ramach reklamacji
(w ramach prawa rękojmi lub gwarancji) materiałów eksploatacyjnych, okaże się wadliwe;
jeżeli
2'
Wykonawca jednorazowo odmówi dostarczenia towaru Zamalviającemu z jakiejkolwiek
przyczyny;
3. w przypadku innego raŻącego naruszenia postanowień Umowy przez Wykonawcę.

1.
2.
3.

4'

1.

se.
PosTANowIENIA KoŃcowE

Strony zgodnie dopuszczają zmiany postanowień niniejszej umowy w oparciu o przesłanki z
art.1'44 ust. ]. w zw'zust.1e ustawy Prawo zamówięil publicznych (tj. Dz.U. z2019 r.poz.1'843
ze zm.) ze zmianami wynikającymi z ust' 1 i ust. 3 niniejszego paragrafu.
Zmiana postanowień niniejszej umowy winna byó dokonana pod rygorem nieważnościna piśmiew
formie aneksu i wchodzi w życie po ich podpisaniu ptzezUmawiające się strony.
Niedopuszcza|na jest, pod rygorem nieważności,zmiana postanowień niniejszej umowy oraz
wprowadzanie do umowy nowych postanowień niekorzystnych albo mniej korzystnych dla
Zamawiającego niż w niniejszej umowie, jeśliprzy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, Żekoniecznośćwprowadzenia
takich zmianwynika z okoliczności'których nie można było przewidziec w chwili zawarciaumowy.
Wskutek zmiany niniejszej umowy cena brutto ustalona dla całościzamówienia tj. określona w $ 2
ust' 1, nie może przekroczyÓ wyrażonej w złoĘch (na dzień zawarcia niniejszej umowy)
równowartości kwoty 30.000 euro.

Z zastrzeŻeniem

rygorem nieważności.

2. W
3.

s 10.

$ 2 Strony mogą zmieniaó postanowienia Umowy w formie pisemnego aneksu pod

sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego wtazz przepisami odrębnymi mogącymi mieó zastosowanie do przedmiotu Umowy'
Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej Umowy lub w związkll z nią, jeślinie zostaną
załatwione polubownie, będą rozstrzygane ptzez właściwymiejscowo sąd powszechny dla siedziby
Zamawiającego.

Wniosek x/LO6/Dl2O2O
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s 11.
Umowa zostałasporządzonaw czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym ttzy egzemp|arzę d|a
Zamaw iające go, j eden e gzemplaru dl a Wy ko n awcy.

w IMIENIU ZAMAWIAJĄCEGO:

Wniosek tt/t06lDl2O2O

W IMIENIU WYKONAWCY:

TI

zAŁĄczNlK NR 3
do Zapytania Ofertowego

oPIs PRZEDMIoTU ZAMÓWIENIA

1.

oryginalne tonery do drukarek Xerox Phaser 3330
( 106R03623 ) - 20 sztuk

2.

oryginalne bębny do drukarek Xerox Phaser 3330 _ wydajnośó 30 000, (101R00555) _ 10
sztuk

wYMoGI oBoWIĄZKoWE

-

czame o wydajności 15 000 stron

:

1'. Dostarczone tonery oraz bębny muszą być materiałami pochodzącymi od producenta
danego sprzętu, w którym docelowo mają być wykorzystane.

2.

Zamawiane materiały muszą pochodzió zbieŻącej produkcji i byÓ fabrycznie nowe.

3.

Zanawiane materiały nie mogą powodować ograniczeń funkcji i możliwościsprzętu
drukującego, do którego są ptzeznaczoIte oraz wpływać ujemnie na jakośÓ wydruku'
wyspecyfikowaną w warunkach technicznych określonych przez producenta
powyższego sprzętu.

4. Materiały wymienione w vłykazie muszą byÓ

dostarczone w oryginalnych
opakowaniach oraz posiadaó zabezpieczenia, które pozwalają na prawidłowe

przechowywanie oraz bezpieczny transport.

5.

Dostarczone tonery muszą posiadaó na opakowaniu, umieszczony w widocznym
miejscu termin przydatności do użycia, którego okres nie może być krótszy niż 12
miesięcy, licząc od dnia ich dostarczetiado siedziby Zamawiającego.

6.

Zamawiarrc materiały muszą byó dostarczone do siedziby zamawiającego i wniesione
do wskazan e go pr zez zamawiaj ące go p omi e s zczenia.

Wniosek tt/106/D/2O2O

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego pozyskanych
bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą (osoba flryczna, osoba fizyczna prowadząca
działalnośćgospodarczą).

W zwipku z treściąart. 13 ust.
20161679

z

1

i Ż rozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE)

dnia 27 kwietnia 2016

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95l46lwB (ogólne rozpotządzenie o ochronie danych), (Dz. |Jrz. UE
1'I9 z 04.05.201'6' str. L, ze zm.), zwanego dalej

L

RoDo, Prokuratura okręgowa Warszawa-

Praga w Warszawie informuje' że:

1,. Administratorem,

w

4 pkt 1 RODO, danych osobowych jest
Warszawa-Praga w Warszawie z siedzibą przy ul.

rozumieniu art.

Prokuratura okręgowa

Bródnowskiej 13115,03 _ 439 Warszawa tel' 22- 51' 14]00, Ż2- 51' 14 888, e- mail.
prokuratur a@w arszawapraga.po. gov.pl

2. Inspektorem ochrony danych jest Magdalena Zaurska-Marchewka,

e-

mail

iod@warszawapraga.po. gov.pl

3. Dane

osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania

o udzielenie zamówienia.

4.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią przepisy art. 6 ust. 1 lit. c

w zwiryku z przepisami ustawy

(tj.Oz.U.22019

r.

poz.869

z

RoDo

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

).

5. Dane osobowe mogą byó

udostępniane podmiotom uprawnionym

do

ich

otrzymywania na podstawie przepisów plawa lub umowy.

6. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzęnia
postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie do momentu przedawnienia
ewentualnych toszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania
danych wynikające go z przepisów prawa.

7.

osobie, której dane są ptzetwarzane przysługuje prawo:

1) dostępu do treściswoich danych osobowych, na zasadach określonych w art.

15

RODO;

z)

Żądania sprostowania swoich danych osobowych

na

zasadach określonych

w art. 16 RODO;

3) ograniczenia przetwarzania danych, z
w art. 18 ust. 2 RODO;

zastrzeżeniem przypadków określonych

4)

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, adres: ul. Stawki 2,

00

_

193 Warszawa,

doty czący ch narusza

8.
1')

w przypadku uznania, Że przetwarzanie danych osobowych jej
przepisy RoD o.

osobie, której dane są przetwarzane nie przysługuje prawo:
usunięcia danych osobowych _ art. L7 ust. 3 lit. b, d lub e RoDo;

2) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20

RoDo;

3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

w art. 21
ust.

g. W

1-

RoDo, gdyż podstawą prawnąprzetwarzania

o którym

mowa

danych osobowych jest art. 6

lit. c RODO.

celu skorzystaniaz praw, o których mowa w pkt 7 ppkt

']'

_ 3 na|eŻy skontaktowaó

się z administratorem lub inspektoręm ochrony danych, korzystaj ąc ze wskazanych
wy żej danych kontaktowych.
10.

Podanie danych jest konieczne do wzięcia udziału w postępowaniu

o udzielenie

zamówienia. odmowa podania danych uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
11.

W

odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

w

sposób

