Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

ZAPYTANIE O CENĘ
dotyczące zakupu i dostawy niszczarki dokumentów
w ramach projektu:
“Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)”
finansowanego ze środków USAID

ZAMAWIAJĄCY:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa
tel.: 22 351 93 22; fax. 22 351 93 10

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Zamówienie dotyczy usługi obejmującej zakup i dostawę niszczarki dokumentów o parametrach zgodnych z
poniższą specyfikacją.
Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania niniejszego ogłoszenia lub jego części.
Zakup i dostawa niszczarki dokumentów
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cecha
Liczba kartek niszczonych jednorazowo (A4/70g)
Rozmiar cięcia
Wolna od zacięć
Poziom bezpieczeństwa DIN dokumenty
Poziom bezpieczeństwa DIN karty
Poziom bezpieczeństwa DIN płyty

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Szerokość szczeliny wejściowej
Pojemność wyjmowanego kosza
Elektroniczny start-stop
Funkcja cofania
Obudowa na kółkach

14.

System diod informujących o przepełnieniu,
wyjętym koszu, zacięciu. Dioda zabezpieczenia
termicznego
Specjalna klapka zabezpieczająca przed
odpryskami powstającymi w trakcie niszczenia
płyt CD/DVD i kart kredytowych
Gwarancja

15.

16.

Charakterystyka (wymagania minimalne)
min. 18
4 x 38
zastosowanie technologii 100% Jam Proof
P4
T4
O3
dokumenty ze zszywkami i małymi spinaczami, karty
kredytowe i płyty CD/DVD
230 mm
min. 34 litrów
tak
tak
tak
max. 65-70 dB,
preferowane zastosowanie technologii Silentshred
tak

Rodzaj niszczonych dokumentów

Poziom głośności

tak

min. 2 lata na całość urządzenia, 5 lat na noże tnące

Termin dostarczenia niszczarki do siedziby zamawiającego: do 28.11.2017.
Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
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- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
Proszę o przesłanie oferty w terminie do 15 listopada 2017 r. (środa) do godz. 16.00 (wyłącznie) na adres email: katarzyna.czarnolecka@frdl.org.pl. W tytule maila proszę dopisać: Oferta na niszczarkę (projekt DOBRE).
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O wyborze Wykonawcy oferenci zostaną poinformowani za
pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany w ofercie.
Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Czarnołęcka pod numerem telefonu 22 351 93 22 oraz adresem
email: katarzyna.czarnolecka@frdl.org.pl

Załączniki do oferty: Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego
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