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MODR 20/2018

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiująco-drukujących
dla Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie.

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE

(dotyczy oferty składanej na materiały równoważne)
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, przedmiotem którego jest dostawa materiałów
eksploatacyjnych do urządzeń kopiująco-drukujących dla Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego z siedzibą w Warszawie
oświadczam/y, że:
a) oferowane materiały równoważne są wyrobami fabrycznie nowymi, nieregenerowanymi i nierefabrykowanymi,
w pełni kompatybilnymi z urządzeniami, do których je przeznaczono, o parametrach technicznych,
eksploatacyjnych, użytkowych i jakościowych takich samych bądź lepszych w stosunku do materiałów
oryginalnych oraz spełniającymi normy ISO/IEC 19752 dla kaset z tonerem do drukarek
monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych, ISO/IEC
24711, ISO/IEC 24712 dla wkładów atramentowych oraz pochodzącymi z bieżącej produkcji, wytworzonymi
seryjnie w cyklu produkcyjnym, zgodnym z normą ISO 9001 oraz ISO 14001 lub normami równoważnymi;
b) oferowane materiały równoważne nie naruszają w żadnym stopniu praw patentowych ani własności
intelektualnej, jak również żaden element zastosowany do produkcji tych materiałów, jak i gotowy produkt,
nie łamie i nie narusza praw patentowych żadnych podmiotów trzecich;
c) zobowiązujemy się do zwrotu Zamawiającemu kosztów naprawy urządzenia w autoryzowanym serwisie
producenta sprzętu, jeżeli uszkodzenie urządzenia nastąpiło w wyniku stosowania i używania materiałów
eksploatacyjnych dostarczonych przez nas oraz w przypadku wystąpienia takiej konieczności zobowiązujemy
się do wymiany na własny koszt uszkodzonego urządzenia na urządzenie fabrycznie nowe o takich samych lub
wyższych parametrach i cechach, jeżeli okaże się, że naprawa urządzenia zgodnie z opinią autoryzowanego
serwisu producenta sprzętu będzie niemożliwa;
d) zobowiązujemy się do przejęcia obowiązków gwaranta urządzenia z chwilą, gdy gwarant odmówi w ramach
gwarancji usunięcia uszkodzenia tego urządzenia spowodowanego równoważnym materiałem eksploatacyjnym
nabytym w ramach niniejszego postępowania; wówczas stajemy się gwarantem urządzenia przez okres, który
pozostałby do zakończenia gwarancji obowiązującej u producenta urządzenia.
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