
1 

ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa, tel. 694-90-35, fax 694-92-13, e-mail: bpko@senat.gov.pl 

 

BPKO-350-12/17 Warszawa, 26 czerwca 2017 r. 

 

Do wszystkich Wykonawców: 
Nr sprawy: BPKO-350-12/17 

 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 
Kancelaria Senatu, Biuro Prawne, Kadr i Organizacji, ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa, działając na podstawie 

art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. 

zm.), informuje, że: 

1. Na sfinansowanie zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania                        

o udzielenie zamówienia publicznego, na dostawę 33 fabrycznie nowych kopiarek cyfrowych, w tym: 24 do druku 

czarno-białego wraz z materiałami eksploatacyjnymi koniecznymi do ich uruchomienia, z przeznaczeniem do biur 

senatorskich, 9 z możliwością druku czarno-białego i kolorowego wraz z materiałami eksploatacyjnymi koniecznymi 

do ich uruchomienia, z przeznaczeniem do biur Kancelarii Senatu, Zamawiający zamierza przeznaczyć brutto:                

220 000,00 zł, w tym: na część I zamówienia - dostawę 24 fabrycznie nowych kopiarek cyfrowych do druku czarno-

białego wraz z materiałami eksploatacyjnymi koniecznymi do ich uruchomienia (np. toner, developer),                               

z przeznaczeniem do biur senatorskich, brutto: 140 050,00 zł; część II zamówienia - dostawę 9 fabrycznie nowych 

kopiarek cyfrowych z możliwością druku czarno-białego i kolorowego wraz z materiałami eksploatacyjnymi 

koniecznymi do ich uruchomienia (np. toner, developer), z przeznaczeniem do biur Kancelarii Senatu, brutto: 

79 950,00 zł.   

2. Do 26 czerwca 2017 r., do godz. 12:00, zostało złożonych 7 ofert, w tym: na I część zamówienia – 7 ofert, na 

II część zamówienia – 5 ofert. 

Aleksandra Skorupka 
I część zamówienia: dostawa 24 fabrycznie nowych kopiarek cyfrowych do druku czarno-białego 

wraz z materiałami eksploatacyjnymi koniecznymi do ich uruchomienia (np. toner, developer), z przeznaczeniem 

do biur senatorskich. 

Firmy oraz adresy wykonawców, 

którzy złożyli oferty 

w terminie: 

1. 

Konica Minolta 

Business Solutions 

Polska Sp. z o.o. 

ul. Muszkieterów 15 

02-273 Warszawa 

 

2. 

Euroimpex S.A. 

ul. Mydlana 3b 

51-502 Wrocław 

3. 

Copy.Net.pl 

Piotr Sójka 

ul. Cypryjska 70/U2 

02-761 Warszawa 

 

Cena brutto za dostawę 

24 fabrycznie nowych kopiarek 

cyfrowych do druku czarno- 

-białego wraz z materiałami 

eksploatacyjnymi koniecznymi do 

ich uruchomienia (np. toner, 

developer), z przeznaczeniem do 

biur senatorskich, wraz z dostawą, 

bezpłatną: instalacją, 

uruchomieniem, przeszkoleniem 

osób w biurach senatorskich 

w zakresie obsługi kopiarek oraz 

bezpłatnymi dojazdami i bezpłatną 

konserwacją każdej kopiarki, 

w okresie gwarancji wykonywaną 

nie rzadziej niż co 50 000 kopii): 

 

 

126 817,92 zł 

 

32 176,80 zł 

 

246 492,00 zł 
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Cena brutto 1 kopii A4: 

 

0,01 zł 0,02 zł 0,01 zł 

 

Termin wykonania zamówienia: 

 

Dostawa, instalacja kopiarek i przeszkolenie osób w biurach senatorskich 

- 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.  

 

Okres gwarancji: zamawiający 

wymaga udzielenia gwarancji na  

36 miesięcy od daty instalacji 

kopiarek, bez ograniczenia okresu 

gwarancji i uprawnień z niej 

wynikających limitem kopii. 

Okres gwarancji wykonawca 

może wydłużyć zgodnie 

z warunkami określonymi 

w rozdziale XVI SIWZ: 

 

48 miesięcy 

 

48 miesięcy 

 

48 miesięcy 

 

Warunki płatności: 

 

Zgodnie ze wzorem umowy zamieszczonej w SIWZ. 

 

II część zamówienia: dostawa 9 fabrycznie nowych kopiarek cyfrowych z możliwością druku czarno-białego 

i kolorowego wraz z materiałami eksploatacyjnymi koniecznymi do ich uruchomienia (np. toner, developer), 

z przeznaczeniem do biur Kancelarii Senatu. 

Firmy oraz adresy wykonawców, 

którzy złożyli oferty 

w terminie: 

1. 

Konica Minolta 

Business Solutions 

Polska Sp. z o.o. 

ul. Muszkieterów 15 

02-273 Warszawa 

2. 

__________________ 

3. 

Copy.Net.pl 

Piotr Sójka 

ul. Cypryjska 70/U2 

02-761 Warszawa 

 

Cena brutto za dostawę 

9 fabrycznie nowych kopiarek 

cyfrowych do druku czarno- 

-białego i kolorowego wraz 

z materiałami eksploatacyjnymi 

koniecznymi do ich uruchomienia 

(np. toner, developer), 

z przeznaczeniem do biur 

Kancelarii Senatu, wraz z dostawą, 

bezpłatną: instalacją, 

uruchomieniem, przeszkoleniem 

osób w biurach senatorskich 

w zakresie obsługi kopiarek oraz 

bezpłatnymi dojazdami i bezpłatną 

konserwacją każdej kopiarki, 

w okresie gwarancji wykonywaną 

nie rzadziej niż co 50 000 kopii): 

 

65 943,99 zł 

 

__________________ 

 

79 704,00 zł 

 

Cena brutto 1 kopii A4 

w kolorze: 

 

 

0,05 zł 

 

__________________ 

 

0,15 zł 

 

Termin wykonania zamówienia: 

Dostawa, instalacja kopiarek i przeszkolenie osób w biurach Kancelarii 

Senatu - 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.  

Okres gwarancji: zamawiający 

wymaga udzielenia gwarancji na  

36 miesięcy od daty instalacji 

kopiarek, bez ograniczenia okresu 

gwarancji i uprawnień z niej 

wynikających limitem kopii. 

Okres gwarancji wykonawca 

 

48 miesięcy 

 

__________________ 

 

48 miesięcy 
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może wydłużyć zgodnie 

z warunkami określonymi 

w rozdziale XVI SIWZ. 

 

Warunki płatności: 

 

Zgodnie ze wzorem umowy zamieszczonej w SIWZ. 

 

I część zamówienia: dostawa 24 fabrycznie nowych kopiarek cyfrowych do druku czarno-białego 

wraz z materiałami eksploatacyjnymi koniecznymi do ich uruchomienia (np. toner, developer), z przeznaczeniem 

do biur senatorskich. 

Firmy oraz adresy wykonawców, 

którzy złożyli oferty 

w terminie: 

4. 

Merkator Sp. z o.o. 

ul. Odrowąża 15 

03-310 Warszawa 

5. 

Copy-Q s.c. 

Adam Chojnacki 

Radosław Stępień 

ul. Bolesławicka 20 

03-325 Warszawa 

 

6. 

TOSHIBA TEC 

POLAND S.A. 

ul. Mineralna 15A 

02-274 Warszawa 

 

Cena brutto za dostawę 

24 fabrycznie nowych kopiarek 

cyfrowych do druku czarno- 

-białego wraz z materiałami 

eksploatacyjnymi koniecznymi do 

ich uruchomienia (np. toner, 

developer), z przeznaczeniem do 

biur senatorskich, wraz z dostawą, 

bezpłatną: instalacją, 

uruchomieniem, przeszkoleniem 

osób w biurach senatorskich 

w zakresie obsługi kopiarek oraz 

bezpłatnymi dojazdami i bezpłatną 

konserwacją każdej kopiarki, 

w okresie gwarancji wykonywaną 

nie rzadziej niż co 50 000 kopii): 

 

 

245 360,40 zł 

 

114 832,80 zł 

 

153 504,00 zł 

Cena brutto 1 kopii A4: 

 

0,021 zł 0,01 zł 0,02 zł 

 

Termin wykonania zamówienia: 

 

Dostawa, instalacja kopiarek i przeszkolenie osób w biurach senatorskich 

- 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.  

 

Okres gwarancji: zamawiający 

wymaga udzielenia gwarancji na  

36 miesięcy od daty instalacji 

kopiarek, bez ograniczenia okresu 

gwarancji i uprawnień z niej 

wynikających limitem kopii. 

Okres gwarancji wykonawca 

może wydłużyć zgodnie 

z warunkami określonymi 

w rozdziale XVI SIWZ: 

 

 

48 miesięcy 

 

 

48 miesięcy 

 

48 miesięcy 

 

Warunki płatności: 

 

Zgodnie ze wzorem umowy zamieszczonej w SIWZ. 
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II część zamówienia: dostawa 9 fabrycznie nowych kopiarek cyfrowych z możliwością druku czarno-białego 

i kolorowego wraz z materiałami eksploatacyjnymi koniecznymi do ich uruchomienia (np. toner, developer), 

z przeznaczeniem do biur Kancelarii Senatu. 

Firmy oraz adresy wykonawców, 

którzy złożyli oferty 

w terminie: 

4. 

Merkator Sp. z o.o. 

ul. Odrowąża 15 

03-310 Warszawa 

5. 

__________________ 

6.  

TOSHIBA TEC 

POLAND S.A. 

ul. Mineralna 15A 

02-274 Warszawa 

 

 

Cena brutto za dostawę 

9 fabrycznie nowych kopiarek 

cyfrowych do druku czarno- 

-białego i kolorowego wraz 

z materiałami eksploatacyjnymi 

koniecznymi do ich uruchomienia 

(np. toner, developer), 

z przeznaczeniem do biur 

Kancelarii Senatu, wraz z dostawą, 

bezpłatną: instalacją, 

uruchomieniem, przeszkoleniem 

osób w biurach senatorskich 

w zakresie obsługi kopiarek oraz 

bezpłatnymi dojazdami i bezpłatną 

konserwacją każdej kopiarki, 

w okresie gwarancji wykonywaną 

nie rzadziej niż co 50 000 kopii): 

 

150 641,79 zł 

 

__________________ 

 

94 416,03 zł 

 

Cena brutto 1 kopii A4 

w kolorze: 

 

 

0,15 zł 
 

__________________ 

 

0,15 zł 

 

Termin wykonania zamówienia: 

 

 

Dostawa, instalacja kopiarek i przeszkolenie osób w biurach Kancelarii 

Senatu - 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.  

Okres gwarancji: zamawiający 

wymaga udzielenia gwarancji na  

36 miesięcy od daty instalacji 

kopiarek, bez ograniczenia okresu 

gwarancji i uprawnień z niej 

wynikających limitem kopii. 

Okres gwarancji wykonawca 

może wydłużyć zgodnie 

z warunkami określonymi 

w rozdziale XVI SIWZ. 

 

48 miesięcy 

 

__________________ 

 

48 miesięcy 

 

Warunki płatności: 

 

Zgodnie ze wzorem umowy zamieszczonej w SIWZ. 

 

I część zamówienia: dostawa 24 fabrycznie nowych kopiarek cyfrowych do druku czarno-białego 

wraz z materiałami eksploatacyjnymi koniecznymi do ich uruchomienia (np. toner, developer), z przeznaczeniem 

do biur senatorskich. 

Firmy oraz adresy wykonawców, 

którzy złożyli oferty 

w terminie: 

7. 

Copy Control Service T. Biegaj K. Jaworski s.c. 

ul. Tamka 49, 00-355 Warszawa 

 

Cena brutto za dostawę 

24 fabrycznie nowych kopiarek 

cyfrowych do druku czarno- 

-białego wraz z materiałami 

 

111 880,80 zł 
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eksploatacyjnymi koniecznymi do 

ich uruchomienia (np. toner, 

developer), z przeznaczeniem do 

biur senatorskich, wraz z dostawą, 

bezpłatną: instalacją, 

uruchomieniem, przeszkoleniem 

osób w biurach senatorskich 

w zakresie obsługi kopiarek oraz 

bezpłatnymi dojazdami i bezpłatną 

konserwacją każdej kopiarki, 

w okresie gwarancji wykonywaną 

nie rzadziej niż co 50 000 kopii): 

 

Cena brutto 1 kopii A4: 

 

0,02 zł 

 

Termin wykonania zamówienia: 

 

Dostawa, instalacja kopiarek i przeszkolenie osób w biurach senatorskich 

- 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.  

 

Okres gwarancji: zamawiający 

wymaga udzielenia gwarancji na  

36 miesięcy od daty instalacji 

kopiarek, bez ograniczenia okresu 

gwarancji i uprawnień z niej 

wynikających limitem kopii. 

Okres gwarancji wykonawca 

może wydłużyć zgodnie 

z warunkami określonymi 

w rozdziale XVI SIWZ: 

 

 

48 miesięcy 

 

 

Warunki płatności: 

 

Zgodnie ze wzorem umowy zamieszczonej w SIWZ. 

 

II część zamówienia: dostawa 9 fabrycznie nowych kopiarek cyfrowych z możliwością druku czarno-białego 

i kolorowego wraz z materiałami eksploatacyjnymi koniecznymi do ich uruchomienia (np. toner, developer), 

z przeznaczeniem do biur Kancelarii Senatu. 

Firmy oraz adresy wykonawców, 

którzy złożyli oferty 

w terminie: 

7.  

Copy Control Service T. Biegaj K. Jaworski s.c. 

ul. Tamka 49, 00-355 Warszawa 

 

Cena brutto za dostawę 

9 fabrycznie nowych kopiarek 

cyfrowych do druku czarno- 

-białego i kolorowego wraz 

z materiałami eksploatacyjnymi 

koniecznymi do ich uruchomienia 

(np. toner, developer), 

z przeznaczeniem do biur 

Kancelarii Senatu, wraz z dostawą, 

bezpłatną: instalacją, 

uruchomieniem, przeszkoleniem 

osób w biurach senatorskich 

w zakresie obsługi kopiarek oraz 

bezpłatnymi dojazdami i bezpłatną 

konserwacją każdej kopiarki, 

w okresie gwarancji wykonywaną 

nie rzadziej niż co 50 000 kopii): 

 

142 803,00 zł 

 

Cena brutto 1 kopii A4 

w kolorze: 

0,07 zł 



6 

ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa, tel. 694-90-35, fax 694-92-13, e-mail: bpko@senat.gov.pl 

 

Termin wykonania zamówienia: 

 

Dostawa, instalacja kopiarek i przeszkolenie osób w biurach Kancelarii 

Senatu - 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.  

Okres gwarancji: zamawiający 

wymaga udzielenia gwarancji na  

36 miesięcy od daty instalacji 

kopiarek, bez ograniczenia okresu 

gwarancji i uprawnień z niej 

wynikających limitem kopii. 

Okres gwarancji wykonawca 

może wydłużyć zgodnie 

z warunkami określonymi 

w rozdziale XVI SIWZ: 

 

48 miesięcy 

 

Warunki płatności: 

 

Zgodnie ze wzorem umowy zamieszczonej w SIWZ. 

 

Dyrektor Biura Prawnego, 

Kadr i Organizacji 

(-) 

Aleksandra Skorupka 

 

 

 


