
Warszawa, dnia 12.10.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 7/IT/2018

Zakup projektora, kserokopiarki oraz niszczarki dokumentów
dla Wojskowego Centrum Krwiodawstwa  i Krwiolecznictwa SPZOZ

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie SPZOZ zaprasza do 
składania ofert na zakup sprzętu. 

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup projektora multimedialnego, urządzenia wielofunkcyjnego o raz niszczarki dokumentów 
zgodnie ze specyfikacją z Załącznika nr 1.

Odbiorcą przedmiotu zamówienia jest:

WCKiK SPZOZ Warszawa
00-671 Warszawa 1 
ul. Koszykowa 78 

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy wg następującego kryterium:
Cena – 100% (cena maksymalna: 6 800 zł brutto)

Termin składania ofert:
do dnia 17.10.2018 r. do godziny 14.00 na adres: e-mail: informatyk@wckik.pl

Termin realizacji: do 30.10.2018

Termin płatności:
21 dni od daty wystawienia faktury VAT.

Osoba do kontaktu:
Mateusz Katana, Radosław Dróżdż tel.: +48 513 464 604, 261 846 139 w godzinach 8.00 – 14.00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie 
internetowej www.wckik.pl do dnia 20.10.2018.

WOJSKOWE CENTRUM
KRWIODAWSTWA i

KRWIOLECZNICTWA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

00-671 Warszawa 1, ul. Koszykowa 78



Załącznik nr 1

SPECYFIKACJA

1. Projektor multimedialny:

• Rozdzielczość maksymalna: 1920 x 1080 (FHD) 

• Format obrazu: 16:9 

• Jasność: minimum 3000 lm 

• Kontrast: minimum 12 000:1 

• Wielkość rzutowanego obrazu: 30" - 300" 

• Żywotność lampy: minimum 4 000 h (tryb normalny); 7 000 h (tryb ekonomiczny) 

• Złącza wejścia / wyjścia: Wejście audio L/R (RCA), Composite video (RCA),  HDMI , 

VGA in (D-sub), USB 

• Łączność bezprzewodowa

• Wbudowane głośniki

• Możliwość regulacji zniekształcenia trapezowego (Keystone); 

• Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock) 

• Pilot i torba w zestawie

• Gwarancja: min. 24 miesiące 

2. Urządzenie wielofunkcyjne:

• Technologia druku: Laserowa 

• Podstawowe funkcje urządzenia: drukarka, Kopiarka , Skaner 

• Maksymalna szybkość druku (mono): 46 str./min. 

• Maksymalna wydajność:  minimum 100000 stron miesięcznie 

• Kolorowy Wyświetlacz LCD

• ekran dotykowy (opcjonalnie)

Interfejsy / Komunikacja

• Złącze zewnętrzne: USB

• Karta sieciowa (LAN)

• Moduł Wi-Fi (opcjonalnie)

Obsługa papieru / nośniki

• Obsługiwane rozmiary papieru: A4, A5, A6

• Gramatura papieru: 60-120 g/m2 

• Standardowa pojemność podajników papieru: 500 szt. 

• Maks. pojemność podajników papieru: min. 500 szt. 

• Automatyczny podajnik dokumentów

• Pojemność podajnika dokumentów: min 70 szt. 

• DUPLEX

• Format papieru obsługiwanego w dupleksie: papier A4 

• Gramatura papieru obsługiwanego w dupleksie: 60-102 g/m2 

Pamięć

• Zainstalowana pamięć: 512 MB 



Specyfikacja drukarki

• Rozdzielczość w poziomie (mono): 1200 dpi 

• Rozdzielczość w pionie (mono): 1200 dpi 

• Drukowanie sieciowe

• Emulacje: PCL, PDF, XPS 

• Drukowanie z USB

Specyfikacja skanera

• Maksymalna prędkość skanowania (mono):  do 50 str./min. 

• Maksymalna prędkość skanowania (kolor): do 20 str./min. 

• Optyczna rozdzielczość skanowania: 1200 x 1200 dpi

• Skanowanie sieciowe: Tak 

Specyfikacja kopiarki

• Czas wykonania pierwszej kopii - cz/b: do 10,5 s 

• Maks. liczba kopii: 99 szt. 

• Skalowanie: 25-400 % 

• Format oryginału: papier A4 

• Skala szarości: 256 poziomów 

Pozostałe informacje

• Wydajność toneru startowego - czarny: 8000 stron 

• Żywotność bębna: minimum 50000 stron 

• Obsługiwane systemy operacyjne:  Windows 10/7/8/8.1/Vista/XP

• Gwarancja: min. 24 miesiace

3. Niszczarka dokumentów

• Rodzaj cięcia: cięcie na ścinki 
• Poziom bezpieczeństwa (DIN 66399): E-3|F-1|P-4|T-4 
• Stopień bezpieczeństwa (DIN 32757-1) : 3 
• Szerokość cięcia: 4,00 mm 
• Długość ścinka: 25,00 mm 
• Wydajność cięcia (80g/m²): 5-6 arkuszy 
• Wydajność cięcia (70g/m²): 6-7 arkuszy 
• Szerokość szczeliny wejściowej: 225,00 mm 
• Pojemność kosza: ~ 20 l 
• Szybkość cięcia: ~ 44 mm/s 
• Wydajność za godzinę: ~ 7 kg 
• gwarancja 36 miesięcy


