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Warszawa, 03.10.2011r. 
 
 
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 
Działanie 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej 
 
Tytuł projektu: „Inkubator BonusCard – wspieranie innowacyjnych projektów w obszarze chemii, 
energii, internet i mobile”. 

 
 

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu 
 

WIELOFUNKCYJNEJ DRUKARKI LASEROWEJ KOLOROWEJ 
 
 

1. Dane Zamawiającego 
 
BonusCard Sp. z o.o. 
ul. Altowa 2 
02-386 Warszawa 
REGON: 140178991 NIP: 524-25-43-422 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia  
 

Spółka BonusCard Sp. z o.o. realizuje w ramach działania PO IG 3.1 „Inicjowanie działalności 
innowacyjnej” projekt o nazwie „Inkubator BonusCard – wspieranie innowacyjnych projektów w 
obszarze chemii, energii, internet i mobile”. 

W związku z realizacją w/w projektu Spółka zwraca się z prośbą o złożenie oferty na dostawę 
Wielofunkcyjnej drukarki laserowej kolorowej o następujących wymaganiach: 

 
a) przeznaczenie – grupa robocza, 
b) druk – laserowy kolorowy A4, 
c) automatyczny druk dwustronny, 
d) skaner – kolorowy, 
e) automatyczne skanowanie dwustronne z podajnika, 
f) faks, 
g) dodatkowy zasobnik papieru na min. 500 arkuszy A4, 
h) urządzenie wolnostojące na kółkach z ergonomiczną wysokością (wysokość około 1 

metra), 
i) niski koszt jednostkowy wydruku. 

 
Dodatkowo prosimy o informację o:  
a) kosztach wydruku 1 strony cz.-b. (w oparciu np. o niezależny raport w prasie branżowej), 
b) kosztach materiałów eksploatacyjnych i ich wydajności, 
c) potrzebie i kosztach prowadzenia regularnych prac konserwacyjnych związanych z 

zaproponowanymi urządzeniami, 
d) prędkość i jakości druku, 
e) porównanie zaproponowanych urządzeń z innymi dostępnymi na rynku  (w oparciu np. o 

niezależny raport w prasie branżowej). 
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Prosimy o zaproponowanie 3 sugerowanych urządzeń wraz z informacjami, o których mowa 
powyżej. 
Spółka równocześnie informuje, że wybrane urządzenie będzie przedmiotem leasingu na rzecz 
Spółki. 
 

3. Kryteria oceny ofert 
 

Kryterium oceny ofert to cena zaproponowanych urządzeń (50%), koszt użytkowania urządzeń 
(koszt druku, wymagane regularne przeglądy) (25%), prędkość i jakość druku (w oparciu np. o 
niezależny raport w prasie branżowej) (25%). 

 

4. Termin i miejsce składania ofert  
 

Oferty należy składać w formie pisemnej na adres spółki:  

BonusCard Sp. z o.o. 
ul. Altowa 2 
02-386 Warszawa 
 
lub wysłać na adres e-mail: biuro@bonuscard.pl 
 
Termin składania ofert mija dn. 14.10.2011.  
Oferta powinna być ważna do dn. 30.11.2011. 
 

5. Termin rozstrzygnięcia i forma informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 

Najlepsza oferta zostanie wyłoniona do dn. 21.10.2011. 

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.bonuscard.pl. 

Dokładny termin realizacji dostawy będzie uzależniony od Leasingodawcy, który będzie finansował 
zakup urządzenia. 

 

6. Kontakt  
 

Adres korespondencyjny: 

BonusCard Sp. z o.o. 
ul. Altowa 2 
02-386 Warszawa 
e-mail: biuro@bonuscard.pl 

 

 

http://www.bonuscard.pl/

