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Zamawiający…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
(imię i nazwisko, nr telefonu) 

Jednostka organizacyjna:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Adres dostawy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

Urządzenia drukujące 

Lp 
Rodzaj 

urządzenia 
Przykładowa konfiguracja sprzętu 

Minimalna 
wymagana 

ilość 
środków 
(brutto) 

Zamawiana 
ilość 

Podpis 

1. 
Drukarka 
biurkowa mono 

Typ urządzenia: drukarka, Technologia druku: laserowa, monochromatyczna, Druk dwustronny: automatyczny, 
Format: A4, Podajnik papieru: 250 arkuszy, Rozdzielczość druku w czerni: 1200x1200, Szybkość druku w czerni: 34 
str/min, druk dwustronny 16 obr./min, Komunikacja: Ethernet, Wi-Fi, Złącza: 1xUSB, Pozostałe parametry: 
obsługiwane języki: HP PCL 6 

1000 
 

  

2. 

Biurkowe 
urządzenie 
wielofunkcyjne 
mono 

Typ urządzenia: urządzenie wielofunkcyjne z faksem, Technologia druku: laserowa, monochromatyczna, Druk 
dwustronny: automatyczny, Format: A4, Podajnik papieru: 250 arkuszy, Rozdzielczość druku w czerni: 1200x1200, 
Szybkość druku w czerni: 34 str/min, Typ skanera: płaski, Szybkość kopiowania: 34 str/min, Rozdzielczość kopiarki: 
600x600, Komunikacja: Ethernet, Wi-Fi, Złącza: 1xUSB, Pozostałe parametry: możliwość wysyłania/odbierania 
faksów, modem 33,6 kbps, pamięć faksu do 500 stron A4, automatyczne powtarzanie numeru, wysyłanie faksów z 
opóźnieniem, wysyłanie grupowe, miesięczne obciążenie - 15000 stron, wydajność tonera czarnego - 3000 str 
(tonery startowe w zestawie na 1200 stron) 

1800   

3. 
Urządzenie 
wielofunkcyjne 
kolorowe 

Typ urządzenia: urządzenie wielofunkcyjne, Technologia druku: laserowa, kolorowa, Druk dwustronny: 
automatyczny, Obsługiwane nośniki: papier zwykły, papier makulaturowy, papier o wysokiej gramaturze, papier o 
niskiej gramaturze, papier kolorowy, papier błyszczący, etykiety, kartki pocztowe, koperty , Format: A4, Podajnik 
papieru: 250 arkuszy, Odbiornik papieru: 100 arkuszy, Rozdzielczość druku w czerni: 600x600, Rozdzielczość druku 
w kolorze: 600x600, Szybkość druku w czerni: 21 str/min, Szybkość druku w kolorze: 21 str/min, Szybkość 
kopiowania: 21 str/min, Rozdzielczość kopiarki: 600x600, Komunikacja: Ethernet, Złącza: 1xUSB, Pozostałe 
parametry: miesięczne obciążenie - 40000 stron 

2300   

4. 
Drukarka 
kolorowa 

Typ urządzenia: drukarka, Technologia druku: atramentowa, kolorowa, Druk dwustronny: ręczmy, Obsługiwane 
nośniki: papier zwykły, papier fotograficzny, koperty, papier matowy, papier fotograficzny błyszczący i 
półbłyszczący, papier o wysokiej gramaturze matowy, Format: A3+, Podajnik papieru: 100 arkuszy + pojemność 
podajnik ręczny (koperty) do 10 sztuk , Odbiornik papieru: 40 arkuszy, Rozdzielczość druku w czerni: 5760x1440, 

2300   
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Rozdzielczość druku w kolorze: 5760x1440, Szybkość druku w czerni: 15 str/min, Szybkość druku w kolorze: 5,5 
str/min, Złącza: 1xUSB, Pozostałe parametry: miesięczne obciążenie - 2500 stron, wydajność pojemnika z 
atramentem czarny - 7500 str, kolorowe - 6500 stron. Pojemniki z atramentem, który można uzupełniać 

5. 
Urządzenie 
wielofunkcyjne 
kolorowe 

Typ urządzenia: urządzenie wielofunkcyjne, Technologia druku: atramentowa, kolorowa, Druk dwustronny: 
automatyczny, Obsługiwane nośniki: papier zwykły, papier fotograficzny, koperty, Format: A4, Podajnik papieru: 
250 arkuszy, ADF, Odbiornik papieru: 150, Rozdzielczość druku w czerni: 4800x1200, Rozdzielczość druku w 
kolorze: 4800x1200, Szybkość druku w czerni: 24 str/min, Szybkość druku w kolorze: 24 str/min, Typ skanera: 
czujnik kontaktowy obrazu (CIS), Szybkość kopiowania: 22 str/min, Rozdzielczość kopiarki: 600x1200, 
Komunikacja: Ethernet, Wi-Fi, NFC, Złącza: 1xUSB 

1800 
 

  

6. 
Urządzenie 
wielofunkcyjne 
kolorowe 

Typ urządzenia: urządzenie wielofunkcyjne, Technologia druku: laserowa, kolorowa, Druk dwustronny: 
automatyczny, Format: A3, Podajnik papieru: Automatyczny podajnik RADF - do 100 oryginałów A6-A3, Taca 1: 
500 arkuszy A6-A3;Taca 2: 500 arkuszy A5-SRA3; Podajnik ręczny na 150 arkuszy A6-SRA3; 60-300 g/m², własne 
formaty, baner, Odbiornik papieru: bez opcjonalnego finiszera 250 arkuszy,, Rozdzielczość druku w czerni: 1800 x 
600, Rozdzielczość druku w kolorze: 1800 x 600, Szybkość druku w czerni: A4 - 30 str./min, A3 - 15 str./min, 
Szybkość druku w kolorze: A4 - 30 str./min, A3 - 15 str./min, Szybkość skanowania: 80/37 obrazów/minutę 
jednostronnie/dwustronnie, Szybkość kopiowania: A4 - 30 str./min, A3 - 15 str./min, Rozdzielczość kopiarki: 
600x600, Komunikacja: Ethernet, Złącza: USB 2.0, Pozostałe parametry: Obciążenie miesięczne 150000 stron, 
zabezpieczenia standardowe: wspólne kryteria ISO 15408 HCD-PP (w ocenie); Filtrowanie i blokowanie portów IP; 
SSL2; Komunikacja sieciowa SSL3 i TLS1.0/1.1/1.2; Wsparcie IPsec; Wsparcie IEEE 802.1x; Autoryzacja 
użytkowników; Logi autoryzacji; Wydruk bezpieczny; Kerberos; Nadpisywanie dysku twardego; Szyfrowanie dysku 
twardego (AES 256); Automatyczne usuwanie danych pamięci; Szyfrowanie danych użytkownika; standardowe 
funkcje kontroli dostępu: do 1000 kont użytkowników, wsparcie Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-
mail + folder SMB), definiowane funkcje użytkowników Wydajność tonera (5 % pokrycia): czarny/kolory do 28,000 
str.  

16000   

7. 
Urządzenie 
wielofunkcyjne 
mono 

Typ urządzenia: urządzenie wielofunkcyjne, Technologia druku: laserowa, monochromatyczna, Druk dwustronny: 
automatyczny, Obsługiwane nośniki: o grubości od 52 do 300 g/m2, Format: A3, Podajnik papieru: standardowo 2 
x 500 arkuszy + podajnik ręczny na 150 arkuszy z możliwością rozbudowy, Odbiornik papieru: standardowo 250 
arkuszy z możliwością rozbudowy, Rozdzielczość druku w czerni: 1800 x 600; 1200 x 1200, Szybkość druku w 
czerni: 36 str/min, Typ skanera: CCD kolor i cz/b, Szybkość skanowania: 80/37 obrazów/minutę 
jednostronnie/dwustronnie, Szybkość kopiowania: 36 str A4/min / 17 str A3/min , Rozdzielczość kopiarki: 
600x600, Funkcje kopiowania: skalowanie 25%-400% co 0,1%, Komunikacja: Ethernet, NFC, Złącza: USB 2.0, 
Pozostałe parametry: możliwość wysyłania/odbierania faksów, modem 33,6 kbps, pamięć faksu do 400 stron 
A4,automatyczne powtarzanie numeru automatyczne skanowanie dwustronne, Skanowanie do folderu 
sieciowego; Skanowanie do pamięci USB; Skanowanie do Microsoft SharePoint; Skanowanie do komputera z 
oprogramowaniem;  

13500   
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8. 

Drukarka 
laserowa mono 
o wysokiej 
wydajności 
 

Typ urządzenia: drukarka, Technologia druku: laserowa, monochromatyczna, Druk dwustronny: automatyczny, 
Obsługiwane nośniki: o grubości 60-120 g/m2, Format: A4, Podajnik papieru: standard 500 arkuszy, ręczny 50 
arkuszy, Odbiornik papieru: 250 arkuszy, Rozdzielczość druku w czerni: 1200 x 1200 dpi, Szybkość druku w czerni: 
50 str. na min / dwustronnie 24 str. na min, Komunikacja: Ethernet, Wi-Fi, Złącza: USB 2.0, Pozostałe parametry: 
miesięczne obciążenie - 150 000 stron, wydajność standardowego tonera czarnego - 20 000 str, urządzenie 
zawiera startowy toner o wydajności 8000 kopii. 

2600   

9.  
Urządzenie 
wielofunkcyjne 
kolorowe 

Typ urządzenia: urządzenie wielofunkcyjne z faksem, Technologia druku: laserowa, kolorowa, Druk dwustronny: 
automatyczny, Obsługiwane nośniki: papier zwykły, papier o wysokiej gramaturze, papier makulaturowy, papier 
bond, papier błyszczący, etykiety, koperty, folie, papier fotograficzny, Format: A4, Podajnik papieru: 550 arkuszy, 
podajnik automatyczny (ADF) 50 arkuszy, podajnik pojedynczych arkuszy, Odbiornik papieru: 250 arkuszy, 
Rozdzielczość druku w czerni: 600x600, Rozdzielczość druku w kolorze: 600x600, Szybkość druku w czerni: 35 
stron A4/min, Szybkość druku w kolorze: 35 stron A4/min, Typ skanera: CIS, Szybkość kopiowania: 35 kopii.min 
(mono i kolor), Rozdzielczość kopiarki: 600x600 dpi, Funkcje kopiowania: automatyczne kopiowanie dwustronne, 
kopiowanie w kolorze, Komunikacja: Ethernet, Wi-Fi, Złącza: USB 2.0, Pozostałe parametry: Języki drukarki: PCL 6, 
PDF,, miesięczne obciążenie - 80000 stron, wydajność standardowego tonera czarnego - 10500 str, kolor - 8000 
stron (tonery starowe w zestawie na 3000 stron mono/2000 kolor) 

3500   

 …………………………………………………………………………………… 
 data i podpis dysponenta środków 


