Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 roku
ZAMÓWIENIE
na dostawę tonera
w związku z realizacją projektu pn. „Kreator pism online i baza wiedzy sposobem na
wykorzystanie sztucznej inteligencji w systemach eksperckich” współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet: VIII Społeczeństwo
informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.1 „Wspieranie
działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”.
(rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana1)
1 Niepotrzebne skreślić.

1. Dane Zamawiającego:
Spółka WWW.RADAPRACOWNIKOW.PL SP. Z O.O.
ul. Św. Wincentego 130 lok. 40
03-291 Warszawa
NIP: 5242733855
2. Opis przedmiotu zamówienia/zakupu:
a) Toner CE310A black oryginał
Kolor: czarny
Wydajność: około 2 500 stron
Sztuk: 2
b) Toner CE311A cyan oryginał
Kolor: niebieski
Wydajność: około 1 500 stron
Sztuk: 1
c) Toner CE312A yellow oryginał
Kolor: żółty
Wydajność: około 1 500 stron
Sztuk: 1
d) Toner CE313A magenta oryginał
Kolor: czerwony
Wydajność: około 1 500 stron
Sztuk: 1
3. Kryteria wyboru ofert:
a) Cena (koszt całkowity wykonania zamówienia) – max 100 pkt.
Sposób wyliczania punktów:

Ilość punktów dla każdej oferty nieodrzuconej zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:
C min.
C = ------------ x 100 pkt.
C bad.
gdzie:
C
– ilość punktów oferty badanej
C min. – cena minimalna spośród wszystkich ważnych ofert
C bad. – cena oferty badanej
Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.
4. Termin wykonania zamówienia:
Do 04.02.2013 r.
5. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
w terminie do 28.01.2013, do godz. 16.00:
a) Oferta składana w formie pisemnej (osobiście lub pocztą) na adres:
ul. Św. Wincentego 130 lok. 40
03-291 Warszawa
b) Oferta wysyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
jolanta.slesicka@radapracownikow.pl
Osobami upoważnionymi ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z
wykonawcą jest: Jolanta Ślesicka Tel. 22 675 82 38 wewnętrzny 32, e-mail:
jolanta.slesicka@radapracownikow.pl oraz Krzysztof Sosnowski Tel. 22 675 82 38
wewnętrzny 33, e-mail: krzysztof.sosnowski@radapracownikow.pl

