
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 
Wymagania techniczne na poszczególne składniki prze dmiotu zamówienia 
 
Tabela 1. Urządzenie wielofunkcyjne posiadaj ące funkcje druku w kolorze, 
skanowania i kopiowania w formacie A3  

Lp. Typ urządzenia 

Parametry techniczne wymagane przez 

Zamawiającego 

Oferowany przez 

Wykonawcę* 
(Wykonawca jest 

zobowiązany wpisać 

proponowane przez 

siebie parametry) 

1. Format druku 

A3, A4  

Kolor  

2. Szybkość druku 

A4 – minimum 22 str/min (przy 

rozdzielczości 600 dpi) 

A3 – minimum 10 str/min (przy 

rozdzielczości 600 dpi)  

3. Rozdzielczość wydruku 

 

Co najmniej w zakresie od 600 dpi do 1200 

dpi. 

Możliwość wydruku dwustronnego  

4. Gramatura papieru 

Urządzenie powinno umożliwiać wydruk na 

nośnikach o gramaturze od co najmniej 60 

g/m2 do co najmniej 200g/m2  

5. Złącza 

 

Min. 

1 x USB 2.0 

1 x Ethernet 100 TX  

6. Kopiowanie 

 

Powiększenie do 400% 

Rozdzielczość kopiowania:  

− Co najmniej 600 dpi  



7. Skanowanie 

Rozdzielczość skanowania: 

− Co najmniej 600 dpi  

8. Komunikacja zdalna 

Możliwość przesyłania zeskanowanych 

dokumentów za pomocą poczty e-mail lub 

konta FTP bezpośrednio z drukarki (funkcja 

SEND) 

− rozdzielczość SEND – (co najmniej w 

zakresie od 100 do 600 dpi) 

− formaty plików: PDF, TIFF, JPEG 

  

9. Pamięć 

 

- Min. 1GB RAM 

- Min. 50 GB HDD 

  

10. Gwarancja 

Co najmniej 24 miesiące od dnia podpisania 

protokołu odbioru bez zastrzeżeń  

11. Termin dostawy 21 dni  

 

Pozostałe wymagania zamawiaj ącego: 

L.p 

Pozostałe wymagania 

 

Gwarancji i serwisu: 
Wymagany przez Zamawiającego 

1. 

 

 

Na dostarczony przedmiot zamówienia 
Wykonawca udzieli gwarancji licząc od dnia 
podpisania protokołu odbioru. 

Co najmniej 24 miesiące 

3. Wykonawca potwierdza że w przypadku, 
gdy naprawa potrwa dłużej niż 3 dni 
robocze, okres gwarancji zostanie 
wydłużony o czas przestoju sprzętu 

TAK 

4. Wykonawca gwarantuje że w przypadku 
stwierdzenia wad w wykonanym 
przedmiocie umowy Wykonawca 
zobowiązuje się do ich nieodpłatnej 
wymiany lub usunięcia wad w terminie do 21 
dni od daty zgłoszenia 

TAK 

5. Wykonawca potwierdza że podczas trwania 
okresu gwarancji odbierze i dostarczy 
urządzenie na własny koszt jeśli naprawa 
nie będzie możliwa w siedzibie 
Zamawiającego 

TAK 



6. Wykonawca potwierdza że Przedmiot 
zamówienia , jest  fabrycznie nowy, wolny 
od wad materiałowych i prawnych 

TAK 

7. Wykonawca zapewnia że dostarczony 
zestaw będzie zawierać wszystkie 
niezbędne elementy umożliwiające 
rozpoczęcie pracy takie jak 
oprogramowanie, sterowniki, kable, itp. 

TAK 

8. Wykonawca potwierdza że przedmiot 
zamówienia spełnia wymagania wynikające 
z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz wymagania i normy określone w 
opisach technicznych 

TAK 

9. Przedmiot zamówienia powinien być 
dostarczony do siedziby Zamawiającego  tj.: 
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, 
ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa.  

TAK 

 

Wykonawca dokona pełnego montażu i instalacji urządzenia w siedzibie Zamawiającego. 


