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Opis przedmiotu zamówienia 

 
     Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa 2 szt. kserokopiarek z funkcją drukowania  
i skanowania w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
Wymagania techniczne dotyczące kserokopiarki: 
1 sztuka o parametrach: 
- możliwość kserowania, skanowania i drukowania w formacie A4 i A3 w kolorze czarnym i 
wielokolorowym; 
- kserokopiarka nie starsza niż 4 lata od dnia złożenia oferty 
- możliwość drukowania, kserowania i skanowania obustronnego. 
1 sztuka o parametrach: 
- możliwość kserowania, skanowania i drukowania w formacie A4 i A3 w kolorze czarnym; 
- kserokopiarka nie starsza niż 4 lata od dnia złożenia oferty 
- możliwość drukowania, kserowania i skanowania obustronnego. 
     Wymagane jest aby w ramach niniejszej umowy Wydzierżawiający zobowiązał się do: 
1/ dostarczenia urządzeń sprawnych technicznie i w dobrym stanie technicznym, jakość kopii  
     jest bardzo dobra, 
2/ dostarczenia przedmiotów dzierżawy do miejsca instalacji wskazanego przez Dzierżawcę, 
3/ instalacji i uruchomienia przedmiotu dzierżawy, 
4/ przeszkolenia wyznaczonego personelu w zakresie obsługi operatorskiej, 
5/ konserwacji przedmiotu dzierżawy zapewniającej jej bezproblemowe działanie oraz  
     uzupełnianie tonera w terminie 24 godzin od daty zawiadomienia przez Dzierżawcę, 
6/ naprawy i wymiany części zamiennych w przypadku normalnego, eksploatacyjnego  
      zużycia, w terminie 48 godzin od daty zawiadomienia złożonego przez Dzierżawcę, 
7/  świadczenia usług objętych umową w godzinach pracy Dzierżawcy  
 
     Wydzierżawiający zobowiązany jest do usuwania wszelkich usterek i napraw w czasie nie    
    dłuższym niż następnego dnia roboczego od daty ich zgłoszenia. Zgłoszenie będzie się  
    odbywać się drogą telefoniczną lub e-mailem w godzinach pracy Dzierżawcy. 
    Za każdy dzień opóźnienia w usunięciu usterek i napraw, konserwacji oraz wymiany części  
    przedmiotu dzierżawy Wydzierżawiający zapłaci Dzierżawcy karę umowną w kwocie 10,00  
    złotych.  
    Wartość zamówienia musi uwzględniać powyższe wymagania Wydzierżawiającego oraz  
    ceny jednostkowe za kopię A4 zaproponowane w ofercie. 
    Integralną częścią niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia jest projekt  
    umowy odpowiednio na wydzierżawienie 2 szt kserokopiarek  - stanowiący załącznik nr 2 
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