
RG.38.25.2018        Bydgoszcz, 2018-11-22 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy 

85-959 Bydgoszcz, ul. Królowej Jadwigi 25 

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawa zamówień publicznych 

zaprasza 

 

do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w trybie zapytania o cenę pod nazwą: 

 

Usługa drukowania 

 

1. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia. 
Abonentowa usługa drukowania polega na zobowiązaniu wykonawcy do zorganizowania ciągłego 

dostępu komórkom organizacyjnym Urzędu do możliwości druku na drukarkach sieciowych (szt. 

12).  Usługa obejmuje dostarczanie elementów eksploatacyjnych do drukarek (tonerów i bębnów), 

okresowych przeglądów serwisowych oraz ich naprawy. Rozliczanie usługi odbywać się będzie 

okresowo na podstawie ilości wykonanych wydruków. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia usługi drukowania dla Okręgowego Urzędu Miar 

w Bydgoszczy, ul. Królowej Jadwigi 25 i Wydziałów Zamiejscowych określa załącznik nr 5. 

 

2. Proponowane zapisy istotnych postanowień umowy:  

2.1. termin wykonania zamówienia: 2018-12-01 do dnia 2021-11-30 (36 miesięcy), 

2.2. forma płatności:       przelew 30 dni, 

2.3. zapisy dotyczące kar umownych:  
a). Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy za odstąpienie od 

umowy nie spowodowane winą Wykonawcy z wyłączeniem pkt 2.4 lit. b,  

b). Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 %  wartości przedmiotu umowy za 

odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego, 

c). Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy za 

każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy. 

d). Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

e). Niezależnie od kar umownych Zamawiający może domagać się od Wykonawcy odszkodowania na 

zasadach ogólnych. 

2.4. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 
a). niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w terminie 

określonym treścią umowy, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego 7-dniowego terminu 

na wykonanie dostawy, 

b). w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy, nie leży 

w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

c). nie przystąpienia Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy, 

d). w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

 

3. Kryteria oceny ofert 100% obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

(C) – wygrywa oferta z największą ilością punków C: 

 

3.1.  Cena: 100 % (C1), 
Zasady punktacji kryterium ceny (C1): 

Najniższa z oferowanych cen (Cmin) otrzymuje 100 pkt i stanowi bazę do wyliczenia punktów dla cen 

poszczególnych ofert Wykonawców  według wzoru: 

 C1 =  (Cmin : Cx) x 100 pkt 



 gdzie: 

C1       - oznacza liczbę punktów obliczoną dla badanej oferty, 

Cmin    -  oznacza najniższą cenę oferty, 

Cx       -  oznacza cenę badanej oferty. 

Brak podania kwoty łącznej wartości oferty skutkuje przyznaniem punktów w ilości: 0 (zero). 

 

 

4. Na kopercie należy umieścić: 

 nazwę i adres Zamawiającego, 

 nazwę i adres Wykonawcy, 

 nazwę przedmiotu zapytania: „Usługa drukowania” 

 

5. Termin i miejsce złożenia oferty:  
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Okręgowym Urzędzie Miar w Bydgoszczy 

przy ul. Królowej Jadwigi 25, pokój nr 102, piętro I w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

2018-11-29 do godziny 14:00.  

 

6. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: 

Jarosław Kosmal -  Kierownik Referatu Obsługi 

tel.: (52) 322 06 06 wew. 35 

 

7. Klauzula informacyjna z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, Zamawiającego w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: 

 
Usługa drukowania 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że:  

 

1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowy Urząd Miar z siedzibą przy ul. 

Królowej Jadwigi 25 w Bydgoszczy (kod pocztowy: 85-959) oraz tel. +48 52 322 06 06; 

1.2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Okręgowym Urzędzie Miar z siedzibą w Bydgoszczy (kod 

pocztowy: 85-959) przy ul. Królowej Jadwigi 25 jest osoba pod numerem telefonu: tel. +48 52 322 06 

06 wewn. 59*. 

1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (nr RG.38.25.2018 pod nazwą: usługa 

drukowania prowadzonym w trybie zapytania ofertowego. 

1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 

4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

1.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikają z ustawy Pzp;   

1.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

1.8. Posiada Pani/Pan: 

a). na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b). na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**; 



c). na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

d). prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

1.9. Nie przysługuje Pani/Panu: 

a). w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b). prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c). na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 

przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie 

może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 

uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

8. Informacje dotyczące zawierania umowy: 
a). Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do Wykonawcy 

umowę. 

b). Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. 

c). W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem 

i otrzymanie od Państwa  oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. 

  

ZATWIERDZAM: 

DYREKTOR 

 

 

Ireneusz Dawidowicz 

Bydgoszcz, 2018-11-22 .................................... 
      (podpis kierownika jednostki) 

 

 

W załączeniu: 

1. formularz ofertowy Wykonawcy, 

2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 

4. oświadczenie RODO, 

5. opis przedmiotu zamówienia. 

 

Ponadto Zamawiający wymaga następujących załączników stanowiących integralną część złożonej oferty: 

1. kopii nadania NIP Wykonawcy, 

2. kopii REGON Wykonawcy, 

3. kopii KRS lub Zaświadczenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w celu 

poświadczenia reprezentacji Wykonawcy, 
4. informacje techniczne na temat przedmiotu zamówienia, itp. 

]



 
Załącznik nr 1 

do sprawy nr RG.38.25.2018 

z dnia 2018.11.22 

 

 

......................................................... 
 (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)  

      .................................................. 
       miejscowość, data   

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Ja (My) niżej podpisany ........................................................................................................... działając 

w imieniu i na rzecz ................................................................................................................................... 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

NIP...........................................  REGON......................................  KOM. ................................................ 

TEL. ............................................ FAKS ....................................... e-mail: .............................................. 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe pod nazwą: ..................................................... 

...................................................................................................................... składamy ofertę na: 

(nazwa przedmiotu zamówienia) 

1. Cena (C1):  

Lp. 
Przedmiot 

zamówienia 

Cena 

jednostkowa 

za 1 stronę 

netto [zł] 

Ilość 

szacunkowa 

[j.m.] 

Wartość 

netto          

[zł] 

VAT       

[%] 

Wartość brutto      

[zł] 

1. 
Usługa drukowania 

A4 mono 
 

900 000 

stron 
 

  

2. 
Usługa drukowania 

A4 kolor 
 

45 000 

stron 
 

  

   
Netto 

razem: 
 

  

   Brutto razem: 
 

 

Łączna wartość netto                 ……............................................ zł 

(słownie: .............................................................................................................................................) 

Należny podatek VAT(…… %)     …................………......……….. zł 

Łączna wartość brutto słownie                  ……............................................ zł 

(słownie: .............................................................................................................................................) 

 
Termin realizacji zamówienia:  od ............................. do ............................ (DD-MM-RRRR/) 

Termin związania ofertą:   ............................... dni 

 



Oświadczamy, że: 

a) zapoznaliśmy się ze specyfikacją zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz 

przyjmujemy warunki w niej zawarte. 

b) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji. 

c) pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie wyżej 

wymienionego zamówienia. 

 

 

Załączniki stanowiące integralną część naszej oferty:  

a) kopia: nadania NIP, REGON, 

b) kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS w celu 

stwierdzenia poprawności reprezentacji strony Wykonawcy, 

c) informacje techniczne na temat przedmiotu zamówienia, typ, model itp. 

 

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują 

stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.) 

 

 

 

 

    ........................................................... 

     podpis Wykonawcy, pieczęć imienna 

 

 



Załącznik nr 2 
do sprawy nr RG.38.25.2018 

z dnia 2018.11.22 

 

 
 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

(według art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) 

 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na 

dostawę pod nazwą: 

 

Usługa drukowania 

 
 

oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych, a mianowicie: 

1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiadam wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; 

3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia; 

4. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

Zamówienia; 

5. o braku podstaw wykluczenia mnie z postępowania z powodu niespełnienia warunków, 

o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

 

 

.........................................  .................................... ………………………………… 
miejscowość, data      podpis Wykonawcy       Pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 
do sprawy nr RG.38.25.2018 

z dnia 2018.11.22 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
o braku podstaw do wykluczenia 

 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: 

 

Usługa drukowania 

 
 

składam oświadczenie o braku podstaw wykluczenia mnie z postępowania z powodu 

niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

.........................................  .................................... ………………………………… 
miejscowość, data      podpis Wykonawcy       Pieczęć Wykonawcy 

         miejscowość, data  
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Załącznik nr 4 

do sprawy nr RG.38.25.2018 

z dnia 2018.11.22 

 
Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków RODO

1)
 

 

Oświadczenia Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 

lub art. 14 RODO  

 

 

 
Oświadczam

2)
, iż nie mają zastosowania obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałam(-

am) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego* w postępowaniu pod nazwą: 

Usługa drukowania 
 

 

 

 

 

.........................................  .................................... ………………………………… 
miejscowość, data          podpis Wykonawcy       pieczęć Wykonawcy 

______________________________ 

1)rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
2)podpisać właściwe (niewłaściwe skreślić). 

 

* W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania 

obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści 

oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

Załącznik nr 5 
do sprawy nr RG.38.25.2018 

z dnia 2018.11.22 

 

  

Oświadczam
2)

, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu* pod nazwą:  

Usługa drukowania 
 

 

 

 

 

.........................................  .................................... ………………………………… 
miejscowość, data          podpis Wykonawcy       pieczęć Wykonawcy 
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Opis przedmiotu zamówienia pod nazwą: 

 

Usługa drukowania 

 

 

Abonentowa usługa drukowania polega na zobowiązaniu wykonawcy do zorganizowania 

ciągłego dostępu komórkom organizacyjnym Urzędu do możliwości druku na drukarkach 

sieciowych (szt. 12).  Usługa obejmuje dostarczanie elementów eksploatacyjnych do drukarek 

(tonerów i bębnów), okresowych przeglądów serwisowych oraz ich naprawy. Rozliczanie usługi 

odbywać się będzie okresowo na podstawie ilości wykonanych wydruków. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia usługi drukowania dla Okręgowego Urzędu Miar 

w Bydgoszczy, ul. Królowej Jadwigi 25 i Wydziałów Zamiejscowych: 

 

1. Wykonawca nie ustala miesięcznego stałego abonamentu, co do wydruków bądź kopii, który 

musi być zrealizowany przez Zamawiającego. 

2. Zapewnienie pełnej obsługi serwisowej urządzeń (przeglądy, konserwacja, utrzymanie, 

usuwanie błędów i awarii itp.). Wymagane jest utrzymanie w ciągłości eksploatacyjnej 

i sprawności technicznej wraz z niezbędnymi oryginalnymi materiałami i oryginalnymi 

częściami zamiennymi – dotyczy wszystkich urządzeń. 

3. Do usługi serwisowej zalicza się wszelkie niezbędne prace związane z utrzymaniem urządzeń 

w ciągłej dostępności przez okres trwania umowy (36 miesięcy) obejmuje m.in. bezpłatne 

naprawy, wymiany uszkodzonych podzespół; zużytych lub zepsutych części serwisowych; 

bezpłatne dostarczenie wszystkich oryginalnych materiałów eksploatacyjnych w terminie 48 

godzin od momentu zgłoszenia zapotrzebowania. 

4. Odbioru i utylizacji zużytych materiałów eksploatacyjnych na koszt Wykonawcy. 

5. W przypadku awarii urządzeń - Zobowiązuje się Wykonawcę do dokonania napraw Urządzeń 

w terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) dni robocze liczone od wysłania zgłoszenia awarii 

w miejscu lokalizacji urządzenia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzenia 

drukującego zastępczego o parametrach nie gorszych od drukarki naprawianej na czas naprawy 

z zastrzeżeniem pkt 12. Zgłoszenia awarii będą dokonywane w Godzinach Roboczych od 7:00 

do 15:00 w dniach od poniedziałku do piątku. 

6. Wykonawca udostępni Zamawiającemu numer telefonu, adres e-mail oraz platformę 

internetową umożliwiającą zgłaszanie usterek, podglądu statusu realizacji zlecenia 

serwisowego, podglądu statusu realizacji zamówienia materiałów eksploatacyjnych, podglądu 

liczników wydruków urządzeń oraz podglądu wystawionych rachunków dla wszystkich 

urządzeń za dany okres rozliczeniowy, 

7. Zamawiający wymaga, by zamawianie materiałów eksploatacyjnych mogło odbywać się 

automatycznie poprzez system bez udziału Zamawiającego i będzie generowane w sposób 

automatyczny na podstawie wskazań urządzeń, 

8. Platforma zapewni automatyczne wysyłanie informacji dotyczących statusu urządzenia oraz 

materiałów eksploatacyjnych bezpośrednio do serwera bez instalacji jakiegokolwiek 

oprogramowania, 

9. Zamawiający wymaga aby wszelkie materiały eksploatacyjne konieczne do prawidłowego 

funkcjonowania urządzeń były oryginalne i pochodziły z legalnego źródła dystrybucji 

autoryzowanego przez producenta urządzeń. Zamawiający nie dopuszcza materiałów 
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eksploatacyjnych innych producentów niż producent urządzeń oraz materiałów 

eksploatacyjnych, które były poddawane regeneracji, ponownemu napełnianiu, naprawie lub 

jakimkolwiek innym czynnościom zmierzających do powtórnego użytkowania tych materiałów 

po tym jak zostały zdemontowane po wcześniejszym zamontowaniu ich jako nowe i nie 

używane lub których zastosowanie mogłoby powodować utratę praw z gwarancji producenta 

urządzenia. 

10. Usługa zakończy się po upływie 36 miesięcy od momentu włączenia ostatniego z wymaganych 

urządzeń do usługi. Rozliczenie będzie się odbywać na podstawie ilości wydrukowanych stron 

miesięcznie. 

11. Obsługę serwisową musi wykonywać autoryzowany serwis producenta urządzeń. 

12. Zamawiający nie dopuszcza stosowania przez Wykonawcę dodatkowych kosztów związanych 

z realizacją zamówienia oprócz stałych opłat za wykonane wydruki i kopie na urządzeniach 

wielofunkcyjnych oraz wydruki na drukarkach laserowych A4. Wyjątek stanowi przypadek, 

gdy niesprawność powstała na wskutek działania celowego pracowników Zamawiającego i 

zostanie to potwierdzone przez Zamawiającego. 

13. Drukowanie / kopiowanie w okresie trwania umowy wyniesie około: 

a) 900 000 stron A4 mono (na podstawie danych historycznych) 

b) 45 000 stron A4 kolor (szacunkowo) 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości urządzeń objętych umową wynikającą z 

faktycznych potrzeb ich użytkowania. 

15. Usługą druku mają zostać objęte następujące urządzenia: 

Urządzenia MFC - monochromatyczne 

Adres 
Drukarka 

Brother MFC-L6900DW series 

Podajnik wieżowy 

TT-4000 

Bydgoszcz, ul. Kr. Jadwigi 25 4 2 

Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 10 1 0 

Toruń, ul. Sułkowskiego 2 1 0 

Włocławek, Dziewińska 13a 1 0 

Brodnica, ul. Sądowa 10 1 0 

Inowrocław, ul. Grabskiego 14 1 0 

Grudziądz, ul. Rapackiego 66 1 0 

 

Urządzenie MFC – kolor 

Adres 
Drukarka 

Brother MFC-L8900CDW series 

Bydgoszcz, ul. Kr. Jadwigi 25 1 

 

Drukarka – laserowa kolor 

Adres 
Drukarka 

Brother HL-L8360CDW 

Bydgoszcz, ul. Kr. Jadwigi 25 1 

 

 


