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Przedmiot zamówienia: 
 

Zakup i sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych : 
wkładów drukujących - tonerów dla Polskiej Organizacji Turystycznej. 
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1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 
 

Polska Organizacja Turystyczna 
– jednostka organizacyjna przeprowadzająca postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego i udzielająca zamówienia:  
1) Adres Zamawiającego: ul. Chałubińskiego 8, 00 – 613 Warszawa  
2) Fax: +48 22 536 70 04 
3) Strona internetowa: www.pot.gov.pl 
4) E-mail: pot@pot.gov.pl 
5) Kontakt z Zamawiającym: Sylwester Tafil – tel. (22) 536 70 21. 

 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia; 

1) Postępowanie jest prowadzone na podstawie regulaminów wewnętrznych 
Polskiej Organizacji Turystycznej, zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym 
dokumencie. 

2) Zamawiający informuje Wykonawców, że postępowanie prowadzone jest 
w trybie otwartego konkursu ofert, tj. każdy z Wykonawców może złożyć 
w postępowaniu ofertę. Ponadto: 
a. do postępowania nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986); 
b. zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty; 
c. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  

• odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części 
w każdym czasie,  

• zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,  
• zmiany terminów wyznaczonych w Ogłoszeniu, 
• żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na 

każdym etapie postepowania; 
d. w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek 

uprawnienia wskazanego w pkt c. Wykonawcom nie przysługują żadne 
roszczenia z tytułu udziału w postępowaniu. 
 

3. Przedmiot zamówienia; 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa fabrycznie nowych 
materiałów eksploatacyjnych – wkładów drukujących – tonerów dla Polskiej Organizacji 
Turystycznej.  
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego 
Ogłoszenia.  
 
 
4. Okres wykonywania przedmiotu zamówienia. 

 Przez 24 miesiące od daty podpisania umowy. 
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5. Warunki udziału w postępowaniu. 

W postępowaniu mogą uczestniczyć podmioty, które: 

1) Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej. 

2) Posiadają zdolność techniczną lub zawodową. 

3) Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe  

i terminowe wykonanie zamówienia. 

4) Złożą ważną ofertę w terminie wyznaczonym do składania ofert. Oferta powinna 

zostać złożona na Formularzu ofertowym (wzór w Załączniku nr 2). Do oferty 

należy załączyć Formularz cenowy (Dodatek do Formularza ofertowego) z 

uwzględnieniem cen jednostkowych przedmiotu zamówienia. oraz podpisane 

Oświadczenie na potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w 

postępowaniu (wzór w Załączniku nr 3). Wykonawca poda cenę ofertową jako 

wartość brutto w PLN z należnym podatkiem VAT. 

6. Termin składania ofert. 

1) Ofertę należy złożyć najpóźniej w terminie do dnia 17.01.2019 r. do godz. 

11.00. Oferty, które dotrą do Zamawiającego po tym terminie nie będą 

uwzględnione. Dopuszczalne jest złożenie oferty w formie pisemnej na adres 

Polska Organizacja Turystyczna, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa lub 

w formie elektronicznej na adres email: zaneta.kot@pot.gov.pl 

2) Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych. 

3) Ofertę należy złożyć w języku polskim. 

4) Na ofertę Wykonawcy składa się wypełniony Formularz ofertowy 

(Załącznik nr 2) wraz z Formularzem cenowym, uwzględniającym ceny 

jednostkowe przedmiotu zamówienia oraz Oświadczenie Wykonawcy 

(Załącznik nr 3).  

5) Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie lub uzupełnienie 

treści złożonej oferty. Oferta Wykonawcy, który nie odpowie na takie wezwanie 

lub odpowie w niewystarczający sposób nie zostanie uwzględniona. 

7. Kryteria wyboru oferty. 

Kryterium    Waga kryterium 
Cena brutto     100% 

 
1) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która będzie miała 

najniższą cenę. 
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8. Opis sposobu przygotowania ofert. 

1) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez 

Wykonawcę więcej niż jednej oferty, oferty zostaną odrzucone.  

2) Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni. 

3) Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

4) Osoba/osoby podpisujące ofertę muszą być upoważnione do zaciągania 

zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z wpisem do 

właściwego rejestru. 

9. Załączniki: 

Załącznik nr 1 –Opis przedmiotu zamówienia. 

Załącznik nr 2 - Formularz oferty wraz z Formularzem cenowym. 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy. 

  



znak sprawy nr 03/4/2019/ŻK 

 
 
 
Załącznik nr 1 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa fabrycznie nowych: 

materiałów eksploatacyjnych – wkładów drukujących – tonerów dla Polskiej 

Organizacji Turystycznej. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

OPZ.  

3. Okres obowiązywania umowy wynosi 24 miesiące licząc od dnia podpisania umowy 

lub do wyczerpania maksymalnej wartości umowy, w zależności co nastąpi 

pierwsze.  

4. Przez „produkt fabrycznie nowy” Zamawiający rozumie produkty wykonane  

z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach 

producenta z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do 

użytku, posiadające wszelkie zabezpieczenia.  

5. Dostarczanie materiałów eksploatacyjnych będzie odbywało się sukcesywnie 

stosownie do potrzeb Zamawiającego, na podstawie jednostkowych zapotrzebowań 

(określających rodzaj oraz ilość materiałów eksploatacyjnych) przesyłanych przez 

Zamawiającego w formularzu zamówienia. 

6. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać parametrom ilościowym i jakościowym 

określonym przez Zamawiającego.  

7. Ofertę należy złożyć na wszystkie elementy wymienione w Formularzu ofertowym  

w ramach poszczególnych części. Pominięcie którejkolwiek z pozycji wymienionych  

w Formularzu ofertowym w ramach poszczególnych części skutkować będzie 

odrzuceniem oferty.  

8. Zamawiający dla oznaczonych pozycji w Szczegółowym Opisie Przedmiotu 

Zamówienia (Załącznik nr 1 do OPZ) dopuszcza składanie ofert równoważnych w 

stosunku do oryginalnych materiałów. 

9. Przez „materiał równoważny” Zamawiający rozumie materiały eksploatacyjne o 

parametrach takich samych bądź lepszych w stosunku do typu zamawianego 

produktu fabrycznie nowego, pochodzącego od producenta. W przypadku 

zaoferowania materiałów równoważnych, to po stronie Wykonawcy leży obowiązek 

wykazania, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone w 

opisie przedmiotu zamówienia.  

10. Zamawiający wymaga aby oferowane materiały eksploatacyjne (również 

równoważne) nie były produktem regenerowanych i poddanym procesowi 

ponownego napełniania. Wszystkie elementy wchodzące w skład oferowanych 

materiałów muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane, nierefabrykowane, nie 

wchodzące wcześniej (pierwotnie), w całości ani też w części w skład innych 

materiałów.  

11. Wykonawca składając ofertę na produkty równoważne musi dołączyć stosowne 

certyfikaty/dokumenty potwierdzające równoważność oferowanych materiałów 
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eksploatacyjnych potwierdzenie zgodności parametrów technicznych (raport z 

testów wydajności), w tym wydajności określonych na podstawie norm ISO/IEC 

19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 24711 dla wkładów 

atramentowych, ISO/IEC 19798 dla kaset do kolorowych drukarek laserowych lub 

norm równoważnych. 

12. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone materiały eksploatacyjne będą wysokiej 

jakości, zapewnią kompatybilność pracy z urządzeniem zamawiającego  

i bezpieczeństwo oraz posiadają właściwe opakowanie i oznakowanie.  

13. Wykonawca gwarantuje, że zamontowanie i użytkowanie dostarczonych przez 

niego materiałów eksploatacyjnych nie spowoduje utraty praw gwarancji 

producenta urządzenia, do którego są przeznaczone.  

14. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy drukarki, gdy jej 

uszkodzenie powstało w wyniku stosowania tonera, tuszu lub bębna dostarczonego 

przez Wykonawcę. Za podstawę żądania przez zamawiającego naprawy drukarki 

(włączając w to wymianę bębna lub głowicy) uważa się pisemną opinię 

autoryzowanego serwisu producenta drukarki. Naprawa drukarki wykonana 

zostanie w autoryzowanym serwisie producenta drukarki w ciągu 3 dni od 

momentu zgłoszenia (email) Wykonawcy przez Zamawiającego konieczności 

wykonania naprawy. Koszty związane z naprawą ponosi Wykonawca.  

15. Wymaga się, aby oferowane materiały eksploatacyjne posiadały gwarancję na 

minimum 12 miesięcy liczoną od daty dostawy. 

16. Dostarczone przez Wykonawcę materiały będą posiadały znak firmowy producenta, 

etykiety zawierające numer katalogowy i termin jego ważności oraz nienaruszone 

cechy pierwotnego opakowania. 

17. Wykonawca ponosi koszty transportu, koszty ubezpieczenia oraz opakowania 

materiałów na czas trwania transportu do miejsca dostarczenia. 

18. Przedmiot zamówienia powinien być opakowany w sposób zabezpieczający przed 

zniszczeniem i zamoczeniem. 

19. Rozliczenia z Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej, na podstawie 

prawidłowo wystawionych faktur VAT po każdorazowej dostawie przedmiotu 

zamówienia do siedziby Zamawiającego. 

20. Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania całości kwoty jak i asortymentu. 
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Załącznik do OPZ 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Lp. Nazwa materiału 
 

Nazwa 
producenta/marka/ 

okres gwarancji 

Wydajność Liczba Jednostka 

1 Toner black NASHUATEC 
MPC3500 

oryginał / zamiennik 23 000 
stron 

2 szt. 

2 Toner magenta 
NASHUATEC MPC3500 

oryginał / zamiennik 17 000 
stron 

2 szt. 

3 Toner cyan NASHUATEC 
MPC3500 

oryginał / zamiennik 17 000 
stron 

2 szt. 

4 Toner yellow 
NASHUATEC MPC3500 

oryginał / zamiennik 17 000 
stron 

2 szt. 

5 Toner black RICOH 
Aficio MP C3502 

oryginał / zamiennik 28 000 
stron 

6 szt. 

6 Toner magenta RICOH 
Aficio MP C3502 

oryginał / zamiennik 18 000 
stron 

6 szt. 

7 Toner cyan RICOH Aficio 
MP C3502 

oryginał / zamiennik 18 000 
stron 

6 szt. 

8 Toner yellow RICOH 
Aficio MP C3502 

oryginał / zamiennik 18 000 
stron 

6 szt. 

9 Toner black Xerox 
Workcentre 7435 

oryginał / zamiennik 25 000 
stron 

2 szt. 

10 Toner magenta Xerox 
Workcentre 7435 

oryginał / zamiennik 15 000 
stron 

2 szt. 

11 Toner cyan Xerox 
Workcentre 7435 

oryginał / zamiennik 15 000 
stron 

2 szt. 

12 Toner yellow Xerox 
Workcentre 7435 

oryginał / zamiennik 15 000 
stron 

2 szt. 

13 Toner black Xerox 
Workcentre 7835i 

Xerox 26 000 
stron 

4 szt. 

14 Toner magenta Xerox 
Workcentre 7835i 

Xerox 15 000 
stron 

4 szt. 

15 Toner cyan Xerox 
Workcentre 7835i 

Xerox 15 000 
stron 

4 szt. 

16 Toner yellow Xerox 
Workcentre 7835i 

Xerox 15 000 
stron 

4 szt. 
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17 Waste toner Xerox 
Workcentre 7835i 

Xerox 44 000 
stron 

6 szt. 

18 Toner black Xerox 
Workcentre 5645 

oryginał / zamiennik 2 000 stron 2 szt. 

19 Toner Brother HL-1110E Brother 1 000 stron 4 szt. 

20 Bęben Brother HL-1110E Brother 10 000 
stron 

2 szt. 

21 Toner HP Color LasetJet 
CM2320nf MFP 

oryginał / zamiennik 2 800 stron 6 kpl. 

22 Toner HP LaserJet 1010 oryginał / zamiennik 4 000 stron 6 szt. 

23 Toner HP LaserJet 1018 oryginał / zamiennik 4 000 stron 20 szt. 

24 Toner HP LaserJet 1020 oryginał / zamiennik 4 000 stron 4 szt. 

25 Toner HP LaserJet 1100 oryginał / zamiennik 3 000 stron 2 szt. 

26 Toner HP LaserJet 
M1120n MFP 

oryginał / zamiennik 3 000 stron 4 szt. 

27 Toner HP LaserJet P1006 oryginał / zamiennik 3 000 stron 2 szt. 

28 Toner HP LaserJet P1102 oryginał / zamiennik 3 000 stron 10 szt. 

29 Toner HP LaserJet 
P2055dn 

oryginał / zamiennik 7 000 stron 30 szt. 

30 Toner HP LaserJet P3015 oryginał / zamiennik 9 000 stron 10 szt. 

31 Toner HP LaserJet Pro 
400 M402dn 

oryginał / zamiennik 9 000 stron 4 szt. 

32 Toner HP LaserJet Pro 
MFP M125nw 

oryginał / zamiennik 1 500 stron 2 szt. 

33 Tusz HP OfficeJet Pro 
8100 

oryginał / zamiennik 1 500 stron 10 kpl. 

34 Toner OKI B432dn OKI 7 000 stron 4 szt. 

35 Bęben OKI B432dn OKI 25 000 
stron 

4 szt. 

36 Toner Samsung ML-
1865w 

oryginał / zamiennik 1 500 stron 6 szt. 
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37 Toner Samsung SCX-
5635FN 

oryginał / zamiennik 10 000 
stron 

3 szt. 

38 Toner Xerox Phaser 
3260V / Phaser 3052 / 

Workcentre 3215 

Xerox 6 000 stron 8 szt. 

39 Bęben Xerox Phaser 
3260V / Phaser 3052 / 

Workcentre 3215 

Xerox 10 000 
stron 

5 szt. 

40 Toner Xerox Phaser 
3330 / Workcentre 3335 

Xerox 3 000 stron 20 szt. 

41 Bęben Xerox Phaser 
3330 / Workcentre 3335 

Xerox 30 000 
stron 

10 szt. 

42 Toner Xerox Workcentre 
3315 

Xerox 2 300 stron 4 szt. 

43 Toner black Xerox 
Phaser 6500 

oryginał / zamiennik 3 000 stron 3 szt. 

44 Toner magenta Xerox 
Phaser 6500 

oryginał / zamiennik 2 500 stron 2 szt. 

45 Toner cyan Xerox Phaser 
6500 

oryginał / zamiennik 2 500 stron 2 szt. 

46 Toner yellow Xerox 
Phaser 6500 

oryginał / zamiennik 2 500 stron 2 szt. 

47 Toner do faxu 
Nashuatec F230 

oryginał / zamiennik   6 szt. 
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Załącznik nr 2 

 
Zamawiający: 
Polska Organizacja Turystyczna 
ul. Chałubińskiego 8 
00 – 613 Warszawa 

 
OFERTA 

 
Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę: 

.......................................................................................................................... 

NIP ...................................   REGON .............................................. 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

..................................................................................................................... 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: ....................................................  

Numer telefonu: (**) .............................. Numer faksu: (**).............................. 

e-mail .............................................................................................................. 

 

Odpowiadając na Ogłoszenie dotyczące konkursu ofert na sukcesywną dostawę 

fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych : wkładów drukujących – 

tonerów dla Polskiej Organizacji Turystycznej, nr 03/4/2019/ŻK, zgodnie 

z wymogami zawartymi w  Ogłoszeniu, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia  

za cenę: 

CENA: …………………………………. zł brutto, 

słownie ……………………………………………………………………………… złotych brutto. 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego  

w Ogłoszeniu i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, uzyskaliśmy wszelkie 

niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia, a także 

akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu 

zamówienia podany przez Zamawiającego. 

2. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy  
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

3. Do niniejszej oferty załączamy następujące dokumenty: 

• Oświadczenie w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

………………………………………….…………… 

 

 

.........................., dn. ........................                                 …………..................................... 

 (podpis uprawnionego  
               przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik do Formularza ofertowego                                                  

 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Lp. Nazwa 
materiału 

 

Nazwa 
producenta/marka/ 

okres gwarancji 

Wydajność Liczba Jednostka Cena 
jednostkowa 

brutto w 
PLN 

Wartość 
brutto 
w PLN 

1 Toner black 
NASHUATEC 

MPC3500 
 

oryginał / 
zamiennik 

 
23 000 
stron 

2 szt.   

2 Toner 
magenta 

NASHUATEC 
MPC3500 

 
oryginał / 
zamiennik 

 
17 000 
stron 

2 szt.   

3 Toner cyan 
NASHUATEC 

MPC3500 
 

oryginał / 
zamiennik 

 
17 000 
stron 

2 szt.   

4 Toner 
yellow 

NASHUATEC 
MPC3500 

 
oryginał / 
zamiennik 

 
17 000 
stron 

2 szt.   

5 Toner black 
RICOH 

Aficio MP 
C3502 

 
oryginał / 
zamiennik  

 
28 000 
stron 

6 szt.   

6 Toner 
magenta 

RICOH 
Aficio MP 

C3502 
 

oryginał / 
zamiennik 

 
18 000 
stron 

6 szt.   

7 Toner cyan 
RICOH 

Aficio MP 

 
18 000 
stron 

6 szt.   
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C3502 
 

oryginał / 
zamiennik 

8 Toner 
yellow 
RICOH 

Aficio MP 
C3502 

 
oryginał / 
zamiennik 

 
18 000 
stron 

6 szt.   

9 Toner black 
Xerox 

Workcentre 
7435 

 
oryginał / 
zamiennik 

 
25 000 
stron 

2 szt.   

10 Toner 
magenta 

Xerox 
Workcentre 

7435 
 

oryginał / 
zamiennik 

 
15 000 
stron 

2 szt.   

11 Toner cyan 
Xerox 

Workcentre 
7435 

 
oryginał / 
zamiennik 

 
15 000 
stron 

2 szt.   

12 Toner 
yellow 
Xerox 

Workcentre 
7435 

 
oryginał / 
zamiennik 

 
15 000 
stron 

2 szt.   

13 Toner black 
Xerox 

Workcentre 
7835i 

 
Xerox 

 
26 000 
stron 

4 szt.   

14 Toner 
magenta 

Xerox 
Workcentre 

 
15 000 
stron 

4 szt.   
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7835i 
 

Xerox 
15 Toner cyan 

Xerox 
Workcentre 

7835i 
 

Xerox 

 
15 000 
stron 

4 szt.   

16 Toner 
yellow 
Xerox 

Workcentre 
7835i 

 
Xerox 

 
15 000 
stron 

4 szt.   

17 Waste toner 
Xerox 

Workcentre 
7835i 

 
Xerox 

 
44 000 
stron 

6 szt.   

18 Toner black 
Xerox 

Workcentre 
5645 

 
oryginał / 
zamiennik 

 
2 000 
stron 

2 szt.   

19 Toner 
Brother HL-

1110E 
 

Brother 

 
1 000 
stron 

4 szt.   

20 Bęben 
Brother HL-

1110E 
 

Brother 

 
10 000 
stron 

2 szt.   

21 Toner HP 
Color 

LasetJet 
CM2320nf 

MFP 
 

oryginał / 
zamiennik 

 
2 800 
stron 

6 kpl.   

22 Toner HP 
LaserJet 

1010 
 

oryginał / 

 
4 000 
stron 

6 szt.   
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zamiennik 

23 Toner HP 
LaserJet 

1018 
 

oryginał / 
zamiennik 

 
4 000 
stron 

20 szt.   

24 Toner HP 
LaserJet 

1020 
 

oryginał / 
zamiennik 

 
4 000 
stron 

4 szt.   

25 Toner HP 
LaserJet 

1100 
 

oryginał / 
zamiennik 

 
3 000 
stron 

2 szt.   

26 Toner HP 
LaserJet 
M1120n 

MFP 
 

 oryginał / 
zamiennik 

 
3 000 
stron 

4 szt.   

27 Toner HP 
LaserJet 
P1006 

 
oryginał / 
zamiennik 

 
3 000 
stron 

2 szt.   

28 Toner HP 
LaserJet 
P1102 

 
 oryginał / 
zamiennik 

 
3 000 
stron 

10 szt.   

29 Toner HP 
LaserJet 
P2055dn 

 
oryginał / 
zamiennik 

 
7 000 
stron 

30 szt.   

30 Toner HP 
LaserJet 
P3015 

 
oryginał / 
zamiennik  

 
9 000 
stron 

10 szt.   
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31 Toner HP 
LaserJet Pro 

400 
M402dn 

 
oryginał / 
zamiennik 

 
9 000 
stron 

4 szt.   

32 Toner HP 
LaserJet Pro 

MFP 
M125nw 

 
oryginał / 
zamiennik 

 
1 500 
stron 

2 szt.   

33 Tusz HP 
OfficeJet 
Pro 8100 

 
oryginał / 
zamiennik 

 
1 500 
stron 

10 kpl.   

34 Toner OKI 
B432dn 

 
oryginał 

 
7 000 
stron 

4 szt.   

35 Bęben OKI 
B432dn 

 
oryginał 

 
25 000 
stron 

4 szt.   

36 Toner 
Samsung 

ML-1865w 
 

oryginał / 
zamiennik 

 
1 500 
stron 

6 szt.   

37 Toner 
Samsung 

SCX-5635FN 
 

oryginał / 
zamiennik 

 
10 000 
stron 

3 szt.   

38 Toner 
Xerox 

Phaser 
3260V / 
Phaser 
3052 / 

Workcentre 
3215 

Oryginał 
XEROX 

 
6 000 
stron 

8 szt.   
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39 Bęben 
Xerox 

Phaser 
3260V / 
Phaser 
3052 / 

Workcentre 
3215 

 
Oryginał 
XEROX 

 
10 000 
stron 

5 szt.   

40 Toner 
Xerox 

Phaser 
3330 / 

Workcentre 
3335 

Oryginał 
Xerox 

 
3 000 
stron 

20 szt.   

41 Bęben 
Xerox 

Phaser 
3330 / 

Workcentre 
3335 

 
Oryginał 

Xerox 

 
30 000 
stron 

10 szt.   

42 Toner 
Xerox 

Workcentre 
3315 

 
Oryginał 

Xerox 

 
2 300 
stron 

4 szt.   

43 Toner black 
Xerox 

Phaser 
6500 

 
oryginał / 
zamiennik 

 
3 000 
stron 

3 szt.   

44 Toner 
magenta 

Xerox 
Phaser 
6500 

 
 

oryginał / 
zamiennik 

 
2 500 
stron 

2 szt.   
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45 Toner cyan 
Xerox 

Phaser 
6500 

 
oryginał / 
zamiennik 

oryginał / 
zamiennik 

2 500 
stron 

2 szt.   

46 Toner 
yellow 
Xerox 

Phaser 
6500 

 
oryginał / 
zamiennik 

oryginał / 
zamiennik 

2 500 
stron 

2 szt.   

47 Toner do 
faxu 

Nashuatec 
F230 

 
oryginał / 
zamiennik 

oryginał / 
zamiennik 

  6 szt.   
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Załącznik nr 3 

 
Zamawiający: 
Polska Organizacja Turystyczna 
ul. Chałubińskiego 8 
00 – 613 Warszawa 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy (dane Wykonawcy):  
Nazwa: ______________________________________________________________________  
Adres siedziby: _______________________________________________________________  
oświadczam(y), że:  
 
1. Posiadam(y) kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej objętej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień. 

2. Posiadam(y) zdolność techniczną lub zawodową, 

3. Znajduję (emy) się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe 

i terminowe wykonanie zamówienia. 

 
 

 
............................. dn. ..................... 

 
 

    
................................................... 

(podpis uprawnionego  
               przedstawiciela 

Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 

 
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 
 
Umowa zostaje zawarta w trybie otwartego konkursu ofert na podstawie Zarządzenia  
nr 23/16 Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie 
zmiany Regulaminów udzielania zamówień publicznych w Polskiej Organizacji 
Turystycznej, do których ma zastosowanie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm. ). 
 

§1 

1. Przedmiotem Umowy jest zakup i sukcesywna dostawa dla Polskiej Organizacji 

Turystycznej fabrycznie nowych: materiałów eksploatacyjnych - wkładów 

drukujących, tonerów - o parametrach oraz na warunkach określonych w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, oraz Formularzu 

ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy, oraz dołączonym do niego 

Formularzem cenowym. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem materiałów eksploatacyjnych 

oferowanych Zamawiającemu oraz że oferowany Przedmiot Umowy jest wolny od 

wad, praw osób trzecich i spełnia wszelkie wymogi stawiane wobec Przedmiotu 

Umowy przez prawo oraz właściwe normy polskie i europejskie. 

3. Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot całości lub jakiejkolwiek części 

praw, ani też całości lub jakiejkolwiek części obowiązków wynikających z niniejszej 

Umowy. Wykonawca nie może także przenieść wykonywania całości lub części 

niniejszej Umowy na osobę trzecią. Jeżeli Wykonawca zamierza posługiwać się 

osobami trzecimi przy wykonywaniu niniejszej Umowy, musi uzyskać na to pisemną 

zgodę Zamawiającego pod rygorem uznania takiego działania Wykonawcy za rażące 

naruszenie postanowień niniejszej Umowy. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do ograniczenia zakresu rzeczowego 

(maksymalnie o 30%) i ilościowego (maksymalnie o 30%) Przedmiotu Umowy, 

który zawarty jest w Formularzu ofertowym. Wykonawcy nie przysługuje z tego 

tytułu żadne roszczenie finansowe wobec Zamawiającego. 

§ 2 

1. Maksymalna wartość wynagrodzenia Wykonawcy za realizację Przedmiotu Umowy,  

o którym mowa w § 1, nie może przekroczyć kwoty: brutto 55 611,00 złotych 

(słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset jedenaście złotych i 00/100).  

2. Kwota wynagrodzenia obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem 

Przedmiotu Umowy. 
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3. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 

1, ustalane będzie każdorazowo po dostarczeniu przez Wykonawcę i odebraniu 

przez Zamawiającego poszczególnych dostaw. Wartości poszczególnych dostaw 

wyliczane będą przy zastosowaniu cen jednostkowych brutto przedstawionych w 

ofercie Wykonawcy (załącznik nr 1 do Umowy), zgodnie z przeprowadzonym 

konkursem ofert. 

4. Termin płatności faktur wynosi 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo 

wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Za dzień zapłaty przyjmuje się 

dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Zapłata za wykonanie Przedmiotu Umowy dokonana zostanie przez Zamawiającego  

w formie przelewu bankowego, na  rachunek bankowy Wykonawcy. 

6. O ewentualnej zmianie numeru konta bankowego, Wykonawca jest zobowiązany 

powiadomić Zamawiającego na piśmie. W razie zaniechania takiego powiadomienia, 

zapłata uiszczona na ostatni, znany Zamawiającemu, numer rachunku bankowego 

Wykonawcy, będzie uznana za dokonaną prawidłowo. 

 

§ 3 

Dostawa Przedmiotu Umowy będzie realizowana sukcesywnie w ciągu 24 miesięcy od 
dnia podpisania Umowy lub wyczerpania kwoty, określonej w § 2 ust. 1 Umowy, z 
zastrzeżeniem § 1 ust. 3 Umowy.   

§ 4 

1. Wykonawca dostarczy Przedmiot Umowy w godz. 09.00-15.00 do siedziby 

Zamawiającego pod adres: Polska Organizacja Turystyczna, ul. Tytusa 

Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, XIX piętro lub do Magazynu Polskiej 

Organizacji Turystycznej pod adres: ul. Szkolna 15A, 05-110 Jabłonna – co najmniej 

jeden raz w miesiącu. Strony będą ustalać adres dostawy na bieżąco poprzez osoby 

upoważnione do kontaktu, wymienione w § 10 ust. 1 i 2 Umowy. 

2. W przypadku braku ilościowego Przedmiotu Umowy (liczba dostarczonych sztuk), 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć brakujący Przedmiot Umowy w ciągu 2 dni 

roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego o ich braku. 

3. W przypadku ujawnienia wad jakościowych Przedmiotu Umowy, których nie można 

było stwierdzić w chwili odbioru, Zamawiający niezwłocznie po ich wykryciu 

powiadomi Wykonawcę o tym fakcie na piśmie. 

4. W przypadku ujawnienia wad jakościowych Przedmiotu Umowy, jeśli Przedmiot 

Umowy będzie się różnił od wymaganych przez Zamawiającego parametrami, 

cechami użytkowymi albo estetycznymi, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany 

wadliwych materiałów na wolne od wad w terminie 3 dni roboczych od daty 

zgłoszenia przez Zamawiającego nieprawidłowości. 
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§ 5 

1. Dostarczanie Przedmiotu Umowy, będzie odbywało się sukcesywnie, stosownie do 

potrzeb Zamawiającego, na podstawie jednostkowych zapotrzebowań 

(określających rodzaj oraz ilość Przedmiotu Umowy), przesyłanych przez 

Zamawiającego do Wykonawcy scanem na adres e-mail: …………………………………….. 

Za datę otrzymania zapotrzebowania Strony ustalają dzień przekazania 

zapotrzebowania e-mailem. 

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony Przedmiot Umowy, do 

wskazanego miejsca, tj. do siedziby Zamawiającego lub do Magazynu POT w 

Jabłonnie własnym transportem, na własne ryzyko, zgodnie z przesłanym 

zapotrzebowaniem,  

w terminie 2 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę zapotrzebowania 

Zamawiającego. 

3. Jeśli termin dostarczenia Przedmiotu Umowy przypada na dzień świąteczny bądź 

dzień wolny od pracy, dostawa będzie wykonana w pierwszy następujący po nim 

dzień roboczy.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za 

wady i gwarancję jakości Przedmiotu Umowy. Termin gwarancji jakości wynosi min. 

12 miesięcy od dnia dostawy. 

5. Przedmiot Umowy musi być dostarczany w zbiorczych opakowaniach 

umożliwiających ich przechowywanie w magazynie Zamawiającego. 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną: 

a) za rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 50% kwoty określonej w § 2 ust. 

1 Umowy, 

b) za opóźnienie w dostarczaniu Przedmiotu Umowy zamówionego przez 

Zamawiającego - w wysokości 0,2% kwoty określonej w § 2 ust. 1 Umowy, za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

c) za opóźnienie w wymianie wadliwego Przedmiotu Umowy - w wysokości 1% 

kwoty określonej w § 2 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

liczonego od dnia wyznaczonego na wymianę wadliwego Przedmiotu Umowy. 

2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy odsetki w ustawowej 

wysokości 

za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia płatności po terminie, określonym w § 2 ust. 4 

Umowy. 

3. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do żądania od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonej kary umownej w przypadku gdyby poniesiona przez niego szkoda 

przewyższała wysokość należnych mu kar umownych.  
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4. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy. 

5. Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych, o których mowa w ust.1, z 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia.  

6. Wykonanie przez Zamawiającego odstąpienia od Umowy nie wyłącza jego prawa do 

dochodzenia zapłaty kar umownych. 

§ 7 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, gdy Wykonawca nie rozpoczął dostarczania Przedmiotu Umowy 

bez uzasadnionych przyczyn, pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego, 

złożonego na piśmie. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy minimum 

trzykrotnie zaistnieje sytuacja ujawnienia wad jakościowych Przedmiotu Umowy 

lub jeśli Przedmiot Umowy będzie różnił się od wymaganych przez Zamawiającego 

parametrami, cechami użytkowymi albo estetycznymi. 

4. Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy również w przypadku, gdy 

Wykonawca nie wypełnia postanowień Umowy, w szczególności trzykrotnie 

naruszy termin realizacji dostaw częściowych, o którym mowa w § 5 ust. 2 i 3 lub 

naruszy termin wyznaczony do usunięcia braków ilościowych Przedmiotu Umowy, 

o którym mowa  

w § 4 ust. 2 Umowy oraz wymianę wadliwego Przedmiotu Umowy, o której mowa w 

§ 4 ust. 4 Umowy. 

5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy, na podstawie ust. 4, 

Zamawiający nie traci uprawnienia do naliczenia kar umownych, o których mowa w 

§ 6 ust. 1 Umowy. 

6. W przypadku, gdy suma kar umownych, o których mowa w § 6 ust. 1 Umowy, 

przekroczy 20 % wysokości wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 

Umowy, Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy. 

7. Za dzień wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym Strony uznają 

dzień doręczenia Wykonawcy wypowiedzenia na piśmie. 

8. Zamawiający może skorzystać z przysługującego mu odstąpienia w terminie 30 dni 

od daty powzięcia wiadomości o okoliczności upoważniającej go do wykonania 

prawa odstąpienia. 

 

§ 8 
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1. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w wypadku wystąpienia jednej  

z następujących okoliczności: 

a) w przypadku zmiany stanu prawnego, w tym zamian w zakresie podatku od 

towarów i usług, lub zmiany stanu faktycznego, które mają wpływ na treść 

zawartej Umowy lub na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

b) w przypadku zmian przedmiotowych po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego; 

c) w przypadku wystąpienia wszelkich obiektywnych zmian będzie dotyczyć treści  

o charakterze organizacyjnym, niezbędnym dla sprawnej realizacji Umowy,  

w szczególności zmian dotyczących osób upoważnionych do kontaktów, zmiany 

osób odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidłowej realizacji zamówienia 

wraz z numerami telefonu, adresu poczty elektronicznej etc. 

2. Wszelkie zmiany w treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego 

4. Ewentualne spory, powstałe na tle postanowień Umowy, będą rozstrzygane przez 

sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

§ 9 

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej 

„RODO”), informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych osób wskazanych do kontaktu przy realizacji 

Umowy (np. kontaktów bieżących), o których mowa w § 10 pkt. 2, jest Polska 

Organizacja Turystyczna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 8 (00-

613) (dalej „POT” lub „Administrator”). 

2. W POT został powołany inspektor ochrony danych, z którym można się 

kontaktować  

a) mailowo: dpo@pot.gov.pl lub 

b) listownie na adres korespondencyjny Administratora: Polska Organizacja 

Turystyczna, ul. Chałubińskiego 8, XIX piętro, 00-613 Warszawa. 

3. Dane osobowe osób, o których mowa w § 10 pkt 2, są przetwarzane na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu związanym z wykonaniem niniejszej Umowy. 

4. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynika to 

z przepisów prawa. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 
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6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

7. Dane osobowe, o których mowa w § 10 pkt 2, będą przechowywane przez okres 

obowiązywania umowy oraz przez 5 lat po zakończeniu obowiązywania umowy, 

zgodnie z kategorią archiwizacyjną. 

8. Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa w zakresie przetwarzania 

w celach, o których mowa w § 10 pkt 2, podanie danych wynika ze stosunku 

umownego  

i jest niezbędne w celu realizacji umowy. 

9. Osoby, o których mowa w § 10 pkt 2 mają prawo do: 

a) dostępu do danych osobowych ich dotyczących, na podstawie art. 15 RODO, 

b) sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO, 

c) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

na podstawie art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO. 

10. Osobom, o których mowa w § 10 pkt 2 nie przysługuje: 

a) prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) i 

e) RODO, 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

c) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa 

w art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO. 

11. Osobom, o których mowa w § 10 pkt 2 przysługuje prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego w sposób i w trybie określonym w przepisach RODO oraz 

prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, gdy 

uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy 

RODO.  

12. Adres organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa, tel. 22 5310300, fax. 22 5310301, kancelaria@uodo.gov.pl.  

§ 10 

1. Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji odbioru Przedmiotu Umowy ze 

strony Zamawiającego są: Sylwester Tafil, (tel. +48 22 536 70 21, e-mail: 

sylwester.tafil@pot.gov.pl); Piotr Cheda, (tel. +48 22 536 70 20, e-mail: 

piotr.cheda@pot.gov.pl). 

2. Osobą wyznaczoną do uzgodnień i koordynacji związanych z realizacją Przedmiotu 

Umowy ze strony Wykonawcy jest: …………………………………………………… 

3. Załączniki stanowią integralną część Umowy. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

5. Załączniki do Umowy: 

mailto:sylwester.tafil@pot.gov.pl
mailto:piotr.cheda@pot.gov.pl


znak sprawy nr 03/4/2019/ŻK 

 
 
 
 Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia. 

 Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy. 

 

 

  

 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 

 
 

 


