Warszawa, dnia 19.12.2018 r.
DAG-SZP.262.57.2018
Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 38/18/PN) na usługi drukowania
świadczone w postaci "wydruku centralnego", wraz z dostawą licencji oprogramowania YSoft
lub równoważnego oraz dzierżawą urządzeń wielofunkcyjnych dla Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający dokonuje następujących zmian treści SIWZ:

Zmiana 1:
Pkt 4.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:
„4.2. dzierżawa urządzeń oraz ich serwis będzie trwać 36 miesięcy od dnia 07.03.2019 r. lub do czasu
wykorzystania środków; w przypadku, gdy zawarcie umowy nastąpi po dniu wskazanym w zdaniu
poprzednim dzierżawa urządzeń oraz ich serwis będzie trwać 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy
lub do wykorzystania środków.”

Zmiana 2:
W załączniku nr 1 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) ust. 3 lit. e sekcji „Wymagania
odnośnie parametrów dostarczonych urządzeń wielofunkcyjnych” otrzymuje brzmienie:
„e) Zainstalowane kasety:


co najmniej 2 kasety A5-A3: minimum 500 kartek,



podajnik ręczny minimum 100 kartek.”

Zmiana 3:
Załącznik nr 3 do SIWZ (Formularz cenowy) otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie ze wzorem załączonym
do niniejszego pisma.

Zamówienie publiczne jest współfinansowane ze środków budżetu państwa, Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego

Zmiana 4:
W § 6 załącznika nr 8 do SIWZ (Wzoru umowy) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
„5a. W przypadku wystąpienia więcej jak 3 awarii jednego urządzenia w przeciągu jednego miesiąca
kalendarzowego Wykonawca będzie zobowiązany dać 5% upustu od faktury miesięcznej za każdą
kolejną awarię urządzenia.”

Zmiana 5:
Zmianie ulegają terminy składania i otwarcia ofert. Termin składania ofert upłynie w dniu 14.01.2018 r.
o godz. 12:00, natomiast otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.01.2018 r. o godz. 13:00.

Piotr Zerhau
Dyrektor
Dział Systemów Informatycznych

Zamówienie publiczne jest współfinansowane ze środków budżetu państwa, Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektów Pomocy Technicznej programów
operacyjnych: POIR, POWER.

Załącznik Nr 3

__________________________
pieczęć firmowa Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY
Usługi drukowania świadczone w postaci "wydruku centralnego", wraz z dostawą licencji oprogramowania YSoft lub równoważnego
oraz dzierżawą urządzeń wielofunkcyjnych dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (38/18/PN)

Nazwa producenta urządzenia,

Lp.

Produkt

model lub symbol lub numer

Ilość

katalogowy lub wersję1
1

1

2

3.

2

3

Koszt wydruku 1 strony A4 w
czerni i bieli (przy średnim
wydruku miesięcznym 5500
kopii)
Koszt wydruku 1 strony A4 w
kolorze (przy średnim
wydruku miesięcznym 2500
kopii)

Ilość

Cena jednostkowa

Wartość

wydrukowanych

(netto) PLN za 1

netto PLN

stawka

Wartość podatku VAT
kol. 7 x stawka VAT

VAT %

Wartość (brutto)
kol. 7 + kol. 9 PLN

stron miesięcznie

stronę

kol. 4 x kol. 5 x kol.6

4

5

6

7

8

54 szt.
(w tym 20 szt. w ramach
prawa opcji)

5500 stron
……….. zł

……….. zł

….. %
VAT

……….. zł

54 szt.
(w tym 20 szt. w ramach
prawa opcji)

2500 kopii
……….. zł

……….. zł

….. %
VAT

……….. zł

PLN
9

10

1 strona A3 liczona
jak 2 strony A4
(odpowiednie dla
koloru jak i czarnobiałego)

Koszt wydruku 1 strony A3

Razem wartość oferty
brutto4 (suma poz. od 1
Razem cena oferty netto (suma poz. od 1

do 2 w kol. 9 )

do 2 w kol. 7)

Lp.

Produkt

Nazwa producenta,
model lub symbol lub

Ilość

Cena

Cena oferty
Stawka VAT %

jednostkowa
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netto PLN

Wartość
podatku VAT

Cena oferty
brutto

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektów Pomocy Technicznej programów
operacyjnych: POIR, POWER.

numer katalogowy1

(netto) PLN za 1

kol. 4 x kol. 5

kol. 6 x stawka kol. 6 + kol. 8

sztukę

VAT

PLN

PLN
1

1

2

3

4

Oprogramowanie

34 szt

YSoft SafeQ5 lub

(w tym 20 szt w

równoważne

ramach prawa opcji)

5

6

7

……….. zł

……….. zł

….. % VAT

Razem cena oferty
netto (suma poz. od 1
do 1 w kol. 6)

8

9

……….. zł
Razem cena
oferty brutto4
(suma poz.
od 1 do 1 w
kol. 9 )

Opis ma pozwolić Zamawiającemu zidentyfikować produkt w celu jego weryfikacji.
Podatek VAT wynikający z pozycji: 2 i 5 Formularza cenowego, zapłaci Zamawiający w związku z art. 17 ust. 1c ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i
usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zmianami). Zamawiający informuje, że w ramach jednolitej transakcji gospodarczej wartość nabywanych towarów, bez kwoty
podatku, przekroczy kwotę 20.000 zł.
3
W przypadku, gdy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego podatku zgodnie z art. 17 ust. 1c ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i
usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zmianami) Wykonawca w tej pozycji wskaże cenę netto z kol. 6.
4
Zgodnie z art. 91 ust. 3a PZP, Zamawiający w celu oceny oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie
z tymi przepisami. Stosowne oświadczenie znajduje się w formularzu ofertowym.
1
2

Uwaga:
Brak wypełnienia lub określenia wartości w co najmniej jednej pozycji w Formularzu cenowym spowoduje odrzucenie oferty
Wykonawcy. Formularz cenowy nie podlega procedurze określonej w art. 26 ust. 3 ustawy PZP.
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