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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa, instalacja i uruchomienie terminala pocztowego 

typu Neopost IJ-80 wraz z wagą, automatycznym podajnikiem oraz odbiornikiem taśmowym, 

a także świadczenie usługi polegającej na obsłudze systemu Terminala Pocztowego STeP zgodnie 

z warunkami określonymi w projekcie umowy - załączniku nr 3 do zapytania ofertowego. 

 

1.1 PARAMETRY TECHNICZNE 

SPECYFIKACJA SYSTEMU 

prędkość znakowania Do 150 kopert/minutę 

prędkość znakowania etykieciarki Do 70 etykiet 

pamięć zadań 10 

slogany reklamowe 9 

teksty reklamowe 9 

KOPERTY 

długość 127-381 mm 

szerokość 90-305 mm 

grubość zestawu 16 mm 

WYMIARY SYSTEMU (BEZ PODAJNIKA AUTOMATYCZNEGO) 

długość x wysokość x głębokość 570 x 250 x 460 mm 

waga 15 kg 

 

1.2 W ramach realizacji usługi Wykonawca zapewni: 

1.2.1 transport, 

1.2.2 oprogramowanie STeP, 

1.2.3 kartridż na start, 

1.2.4 przeszkolenie do 10 pracowników Zamawiającego, 

1.2.5 instalację i rejestrację urządzenia w systemie, 

1.2.6 dokonanie zmiany nadawczego urzędu pocztowego, 

1.2.7 pomoc w zarejestrowaniu terminala pocztowego w Urzędzie Poczty Polskiej S.A., 

1.2.8 wygenerowanie numerowania i transfer statystycznych wykazów znakowania, 

1.2.9 czynności kontrolne i administracyjne, 

1.2.10 bieżący dostęp i komunikację urządzenia z systemem, 

1.2.11 bieżącą aktualizację systemu, 

1.2.12 dostęp do telefonicznego serwisu technicznego w dni robocze w godz. 800-1600. 

 

2. W celu potwierdzenia spełniania wymagań określonych w tabeli w pkt 1.1, Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć do oferty specyfikację techniczną producenta lub autoryzowanego 

dystrybutora urządzeń, kartę katalogową lub inne dokumenty wystawione przez producenta lub 

autoryzowanego dystrybutora (załączone dokumenty muszą obejmować wszystkie wymagane 

przez Zamawiającego parametry oraz muszą być dostarczone w języku polskim lub w języku 

obcym wraz z tłumaczeniem na język polski). 
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3. Zamawiający wymaga, aby najpóźniej w dniu dostawy Wykonawca dostarczył instrukcję obsługi 

w języku polskim oraz kartę gwarancyjną zawierającą numer seryjny urządzenia. 

 

4. Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji na urządzenia w trakcie której Zamawiający wykona 

przynajmniej raz na 12 miesięcy płatny przegląd techniczny. 

UWAGA. 

Rozliczenia wynikające z wykonania usług płatnych przeglądów technicznych będą regulowane 

osobnymi zamówieniami, usługa nie podlega wycenie w formularzu ofertowym. 

Okres gwarancji będzie liczony od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia bez 

zastrzeżeń. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

 

5 Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy wykaz czynności przeglądów 

technicznych. 

 

 


