
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

 

Dostawa maszyny liczącej do znakowania przesyłek pocztowych, fabrycznie nowej, 

nieużywanej, z oprogramowaniem umożliwiającym raportowanie wraz z materiałami 

eksploatacyjnymi. 

1. Wymogi techniczne urządzenia: 

 liczenie kosztów wysyłki korespondencji; 

 przypisanie kosztów wysyłki min. 200 kontom; 

 możliwość raportowania kosztów w rozliczeniu miesięcznym, tygodniowym i dziennym 

z podziałem na poszczególne konta z możliwością wydruku raportów; 

 nadruk daty oraz symbolu usługi na przesyłkach oraz etykietach samoprzylepnych; 

 możliwość nadruku  z inną datą (późniejszą); 

 możliwość nadruku sloganu reklamowego; 

 wyposażenie w etykieciarkę; 

 wyposażenie w podajnik ręczny; 

 wyposażenie w wagę. 

2. Zamawiający wraz z urządzeniem otrzyma bezterminową licencję na oprogramowanie. 

Cena licencji wliczona zostanie w cenę urządzenia. Oprogramowanie winno zostać 

przetestowane przez Wykonawcę łącznie z funkcją wydruku na drukarce Zamawiającego. 

3. Urządzenie zostanie dostarczone do Zamawiającego na koszt Wykonawcy do 30 dni od 

daty podpisania umowy. Wykonawca zainstaluje urządzenie w wyznaczonym przez 

Zamawiającego pomieszczeniu, zainstaluje oprogramowanie na komputerze należącym do 

Zamawiającego oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego. 

4. Wykonawca wskaże w załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego – Formularzu oferty termin 

dostawy urządzenia nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 

5. Wykonawca zapewni bezpłatną naprawę urządzenia w okresie gwarancji. Okres gwarancji 

rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze urządzenia i podpisaniu protokołu zdawczo-

odbiorczego. 

6. Okres gwarancji i rękojmi nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy 

urządzenia. 

7. Wykonawca wskaże w załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego – Formularzu oferty okres 

udzielonej gwarancji i rękojmi. 

8. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni dostawę materiałów eksploatacyjnych, tj. 

kartridży w ilości 7 sztuk oraz etykiet samoprzylepnych w ilości 20 opakowań po 1.000 szt 



każde. Ich cena w okresie gwarancji nie ulegnie zmianie i będzie wynikać z oferty cenowej 

Wykonawcy. Koszt ich dostawy obciąży Wykonawcę. 

9. Kartridże będą wolne od wad, nowe, oryginalne, muszą zapewniać czytelne nadruki na 

przesyłkach, bez rozmazywania się tuszu. 

10. Etykiety samoprzylepne muszą mieć wymiary dostosowane do wymiarów etykieciarki. 

11. Wykonawca dostarczy wraz z  urządzeniem: 

 instrukcję obsługi w języku polskim, 

 świadectwo potwierdzające zużycie do produkcji bezpiecznych materiałów, 

 atesty, certyfikaty Unii Europejskiej EC zezwalające na jej używanie w Polsce, metki 

fabryczne, etykiety, itp. 

 dokumenty określające zasady świadczenia usług w okresie gwarancyjnym (kartę 

gwarancyjną), 

 świadectwo dopuszczenia urządzenia wydane przez Pocztę Polską SA.* 

*jeżeli dotyczy 

12. Wykonawca określi wymogi, jakie spełnić musi Zamawiający w celu realizacji dostawy, 

instalacji oraz pracy urządzenia, np. wymagana powierzchnia do ustawienia 

urządzenia, wymagane parametry komputera niezbędne do zainstalowania 

oprogramowania itp. 

13. Wymogi, o których mowa w pkt. 12 winny zostać przekazane Zamawiającemu w formie 

pisemnej najpóźniej na 14 dni przed dostawą. 

 

 

 

 


