Warszawa, 7 lutego 2019r.
ZAPYTANIE O SZACUNKOWĄ WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
na dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych oraz dostawę licencji oprogramowania
YSoft dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), z siedzibą w Warszawie (00-695), przy
ul. Nowogrodzkiej 47a (NIP: 701-007-37-77, REGON: 141032404) planuje wszczęcie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dzierżawa urządzeń
wielofunkcyjnych oraz dostawa licencji oprogramowania YSoft SafeQ dla Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju. W związku z powyższym, w celu oszacowania wartości zamówienia Zamawiający
zwraca się z prośbą o udzielenie informacji na temat ceny netto oraz brutto usługi wydruku jednej
strony w czerni i bieli, kolorze oraz ceny dostawy jednego kompletu licencji oprogramowania Ysoft
SafeQ.

I.

Przedmiot zapytania o szacunkową wartość:

Przedmiotem zapytania jest dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz dostawa licencji
oprogramowania YSoft dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

II.

Opis przedmiotu zapytania

A. Usługa dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych A3 :
-

Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych MFP – 43 szt.

-

Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych MFP z finiszerem –11 szt.

Wymagania
odnośnie
wielofunkcyjnych:








parametrów

dostarczonych

urządzeń

urządzenia wielofunkcyjne A3
szybkość druku czarno-białego A4 minimum: 40 str/min,
druk czarno-biały i kolorowy,
skanowanie jednoprzebiegowe,
automatyczny wydruk dwustronny,
kopiowanie od formatu A5 do A3
terminal na karty zbliżeniowe EMC3 w standardzie EM 125 kHz

Sposób rozliczania
1.
Usługa drukowania będzie rozliczana na podstawie ilości wydrukowanych stron
czarno-białych oraz kolorowych.
2.
Z tytułu świadczenia usługi drukowania, Wykonawcy przysługiwać będzie
miesięczne wynagrodzenie, ustalone na podstawie ceny wykonania jednej kopii
czarno-białej i jednej kopii kolorowej, bez względu na model urządzenia,

uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy oraz
wszelkie opłaty celne i podatki, w tym należny podatek od towarów i usług VAT.
Usługa drukowania będzie rozliczana miesięcznie na podstawie przedstawionego
przez Wykonawcę raportu zawierającego ilość wydrukowanych stron czarnobiałych i kolorowych w rozbiciu na poszczególne kopiarki. Podane ilości stron
zostaną następnie przemnożone przez cenę wykonania jednej kopii wydruku
(osobno dla stron czarno-białych oraz kolorowych).
Strony A3 będą liczone jako 2 strony A4.
Formaty inne niż A3 oraz A4 zawsze będą traktowane jak format A4.
Średnia miesięczna ilość wydrukowanych kopii na wszystkich urządzeniach
oszacowana została w wysokości:
 160 000 kopii A4 czarno-białych
 57 000 kopii A4 kolorowych
Średnia miesięczna ilość wydrukowanych kopii została wyliczona na podstawie
zarejestrowanej ilości wydruków w ostatnich 3 miesiącach, wyrównując wyliczoną
wartość w górę do pełnych tysięcy stron na miesiąc.

3.

4.
5.
6.

7.

B. Dostawa licencji oprogramowania YSoft SafeQ5 wraz ze wsparciem Producenta

-

Ilość licencji - 34 szt (kompletów licencji),

Zastosowanie: Uzupełnienie licencji do systemu wydruku SafeQ

Nr w Y SOFT
YSQL50013A01
YSQL50013P01
YSQL50013J01
YSQL50013N01

III.

Opis
YS
SQ5
License
+
Emb,
AUTHENTICATION, 1 dev (min 50), w/
1yr supp.
YS SQ5 License + Emb, PRINT
ROAMING, 1 dev (min 50), w/ 1yr supp.
YS SQ5 License + Emb, REPORTING, 1
dev (min 50), w/ 1yr supp.
YS SQ5 License + Emb, SCAN M., 1 dev
(min 50), w/ 1yr supp.

Inne istotne informacje:

Zamawiający przewiduje długość trwania umowy 36 miesięcy
Wycena powinna być wyrażona w złotych polskich z uwzględnieniem należnego podatku VAT.
Wycenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr).

Wycena powinna obejmować pełny zakres prac określonych w zapytaniu oraz uwzględniać
wszystkie koszty z nimi związane.
Złożenie zapytania o szacunkowy koszt, jak też otrzymanie w jego wyniku odpowiedzi nie jest
równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (nie rodzi
skutków w postaci zawarcia umowy).
Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.
IV.

Miejsce oraz termin przedłożenia informacji o koszcie usług:

Drogą e-mailową na adres zamowienia-dsi@ncbr.gov.pl do dnia 15.02.2019 do godziny 16:00.
Pytania prosimy kierować na adres zamowienia-dsi@ncbr.gov.pl do dnia 13.02.2019 do godziny
10:00.

V.
Wycena
szacunkowej:

powinna

być

złożona

na

załączonym

formularzu

wyceny

FORMULARZ WYCENY SZACUNKOWEJ

PEŁNA NAZWA WYKONAWCY: .....................................................................................
ADRES Z KODEM POCZTOWYM: .....................................................................................
TELEFON: ………….…………………….............
FAKS: ...............................................................
ADRES E-MAIL: ....................................................
NUMER NIP:………………...…………...............
NUMER REGON: ................................................

Wycena ……………….

Nawiązując do zapytania o szacunkowy koszt wykonania przedmiotu zamówienia dzierżawa
urządzeń wielofunkcyjnych oraz dostawa licencji oprogramowania YSoft dla Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju, szacujemy wartość wykonania przedmiotu zamówienia, w pełnym rzeczowym
zakresie ujętym w zapytaniu, na kwotę:

Cena
jednostkowa
netto strony
A4 czarnobiałej

Średnia ilość
wydrukowan
ych stron
czarnobiałych A4
miesięcznie

A

Cena
jednostkowa
netto strony
A4 kolorowej

B

Okres
dzierżawy
36
miesięcy

C

160 000

Nazwa

Cena jednostkowa
netto

Średnia ilość
wydrukowa
nych stron
kolorowych
A4
miesięcznie

Stawka
VAT

D

E

57 000

23%

Cena jednostkowa brutto

Szacunkowy koszt
dzierżawy netto
miesięcznie

Szacunkowy koszt
dzierżawy brutto
miesięcznie

(kol. A x kol. B) +
(kol. C x kol. D)

(kol. F x (100% +
kol. E))

F

Ilość licencji

Całkowity
szacunkowy
koszt dzierżawny
netto

Całkowity
szacunkowy
koszt dzierżawny
brutto

(kol. F x 36)

(kol. G x 36)

G

Cena netto kompletu licencji
(kol. A x kol. C)

H

I

Cena brutto kompletu
licencji
(kol. B x kol. C)

A
Licencja YSoft
SafeQ5 + wsparcie
producenta

B

C
34

D

E

Szacunkowy koszt dzierżawy drukarek na 36 miesięcy + 34 licencji Ysoft SafeQ
netto: ……………………………… zł
brutto: …………………………….… zł

Oświadczamy, że:
1. Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do zapytania o szacunkowy koszt.
2. Przyjmujemy do wiadomości, że:
a)
Złożenie zapytania o szacunkowy koszt, jak też otrzymanie w jego wyniku odpowiedzi nie
jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (nie rodzi
skutków w postaci zawarcia umowy).
b)

Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

c)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

…………………………………

……………………………….

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęć

