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Załącznik nr 1 do umowy                            

                                                                                       Załącznik nr 5 do SIWZ   

Wykaz/cennik asortymentowo – ilościowy 

ZADANIE NR 5 

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  „DNP, EPSON, ELZAB” 
 

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 
- za jedną 

sztukę 

Ilość 

Szt. 

wartość 

ogółem,  

brutto, PLN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
DNP DS80 

Folia + papier (Media 

Kit) 
2 x 120 fot. 20x30 DS808X12 

Producent 

………………. 
3 ………………. symbol 

oryginał / zamiennik*** 

2 
Epson L1300 tusz czarny 4500 (70 ml) C13T66414 

Producent 

………………. 
10 ………………. symbol 

oryginał / zamiennik*** 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3 
Epson L1300 tusz cyan 6500 (70 ml) C13T66424 

Producent 

………………. 
10 ………………. symbol 

oryginał / zamiennik*** 

4 
Epson L1300 tusz magenta 6500 (70 ml) C13T66434 

Producent 

………………. 
10 ………………. symbol 

oryginał / zamiennik*** 

5 
Epson L1300 tusz yellow 6500 (70 ml) C13T66444 

Producent 

………………. 
10 ………………. symbol 

oryginał / zamiennik*** 

6 
Epson L6160 tusz czarny 7500  (127 ml) 

C13T03V14A (101 

BK) 

Producent 

………………. 
20 ………………. symbol 

oryginał / zamiennik*** 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

7 
Epson L6160 tusz cyan 6000 (70 ml) 

C13T03V24A (101 

C) 

Producent 

………………. 
20 ………………. symbol 

oryginał / zamiennik*** 

8 
Epson L6160 tusz magenta 6000 (70 ml) 

C13T03V34A (101 

M) 

Producent 

………………. 
20 ………………. symbol 

oryginał / zamiennik*** 

9 
Epson L6160 tusz yellow 6000 (70 ml) C13T03V44A (101 Y) 

Producent 

………………. 
20 ………………. 

 

symbol 

oryginał / zamiennik*** 

10 
Zebra GT800 

Taśma żywiczna 60mm 

x 300m 
 

05095BK06030 

Producent 

………………. 5 ………………. symbol 

oryginał / zamiennik*** 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

11 
Zebra GT800 

Etykiety 

termotransferowe folia 

poliester srebrny 50x30 

mm 

1000 szt. 

 

Producent 

………………. 
5 …………………. symbol 

oryginał / zamiennik*** 

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

materiałów ujętych w pozycjach LMAX = 
133 XXX 

Łączna wartość brutto (poz. 1 ÷ 11),  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.   

Oświadczam, że zobowiązuję się do dostarczenia fabrycznie nowych, pełnowartościowych nieregenerowanych, nierefabrykowanych, 

wolnych od wad technicznych, pochodzących z bieżącej produkcji i wytworzonych seryjnie w cyklu produkcyjnym materiałów będących 

przedmiotem zamówienia.     

                                     …………………………………………..   
               (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;  

 W przypadku gdy Wykonawca w kolumnie nr 5 dokona prawidłowo wyboru kluczowego słowa „oryginał” w poszczególnych pozycjach nie wpisując nazwy Producenta 

i symbolu oferowanego produktu, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje towar, którego Producent wskazany jest w kolumnie 1 oraz posiadający symbol  

polecanego produktu materiału eksploatacyjnego z kolumny 4. 

 


