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     Załącznik nr 1 do umowy                                                                     

Załącznik nr 12 do SIWZ  

Nr postępowania 5/18 

WYKAZ/CENNIK ASORTYMENTOWO – ILOŚCIOWY 

ZADANIE NR 12 

Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego 
- o podwyższonej punktacji dla oferowanych materiałów eksploatacyjnych polecanych przez Producenta 

dla  urządzeń ,,HP, SAMSUNG” 
 

Lp. 
Typ urządzenia 

Rodzaj materiału 

eksploatacyjnego 

Wydajność 

/liczba stron/ 

** 

symbol mat. ekspl. 

polecanego przez 

Producenta 

urządzenia 

Wykonawca wypełnia kolumnę 

określając rodzaj oferowanych 

materiałów eksploatacyjnych (nazwę 

Producenta/symbol*) jednoznacznie 

określając produkt oraz dokonując 

prawidłowego wyboru „oryginał/ 

zamiennik” zaznacza przy każdym 

elemencie oferty 

cena 
jednostkowa 
brutto, PLN 

Ilość 

Szt. 

wartość 

ogółem,  

brutto, PLN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

HP Color LaserJet 

M252DW / 

M227DW 

toner czarny 2800 CF400X 

Producent 

……………… 
10 …………….. 

symbol 

oryginał / zamiennik 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2 

HP Color LaserJet 

M252DW / 

M227DW 

toner cyan 2300 CF401X 

Producent 

……………… 
10 …………….. 

symbol 

oryginał / zamiennik 

3 

HP Color LaserJet 

M252DW / 

M227DW 

toner yellow 2300 CF402X 

Producent 

……………… 
10 …………….. 

 

symbol 

oryginał / zamiennik 

4 

HP Color LaserJet 

M252DW / 

M227DW 

toner magenta 2300 CF403X 

Producent 

……………… 10 …………….. symbol 

oryginał / zamiennik 

5 
Samsung 

SCX6555 
Toner 25000 D6555A 

Producent 

……………… 45 …………….. symbol 

oryginał / zamiennik 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 

6 
Samsung 

SCX6555 

Bęben (jednostka 

przetwarzania 

obrazu) 

80000 R6555A 

Producent 

……………… 26 …………….. symbol 

oryginał / zamiennik*** 

Maksymalna liczba materiałów polecanych przez Producenta urządzenia w ramach ocenianego zadania wynikająca z sumy ilości 

materiałów ujętych w pozycjach LMAX = 
111 XXX 

Łączna wartość brutto (poz. 1 ÷ 6),  PLN 
…………….. 

**  Minimalna liczba stron wydruku A4 przy 5% pokryciu. 

*** niepotrzebne skreślić. 

 

Całość  wartość brutto:  ………………………….  PLN (słownie)…………………………………………………………………………………………………. 

Oświadczam, że dostarczę przedmiot zamówienia w terminie  7  dni kalendarzowych od daty otrzymania pisemnego 

zapotrzebowania.  

 

 

                    …………………....................……………………….. 

                           (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

*) pod pojęciem polecanego przez Producenta urządzenia materiału eksploatacyjnego (tzw. oryginału) rozumie się towar, którego Producent wskazany jest 

w kolumnie 1 oraz posiadający symbol  polecanego produktu materiału eksploatacyjnego z kolumny 4;   

 


