
 
DYREKTOR 

SĄDU REJONOWEGO 

w Radzyniu  Podlask im  

        Dnia 02 czerwca 2020 r. 

        Nr Adm. 353-7/20 

 

 

 

Z A P R O S Z E N I E  D O  S K Ł A D A N I A  

O F E R T Y  C E N O W E J  

(o wartości poniżej 30000 euro) 
 

 

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim zaprasza do złożenia oferty w procedurze 

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nic przekraczającej wyrażonej 

w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 

1843) na: dostawę 1000 szt. płyt CD-R Verbatim i 1000 szt. płyt DVD+R Verbatim oraz 

4 szt. Dysków DELL dla Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim. 

 

 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa:  

 

1) Płyta CD-R Verbatim 700 mb. – 1000 szt.  

2) Płyta DVD+R Verbatim 4,7 GB – 1000 szt.  

 

I.  „Dostawa płyt DVD+R”. 

 

Typ i rodzaj opakowania 

Zbiorcze opakowanie (50 lub 100 sztuk) typu Cake-Box z 

podstawą, która zabezpiecza przed uszkodzeniem płyt. 

Opakowanie musi umożliwić identyfikację przedmiotu 

dostawy poprzez wyraźne oznaczenie nim nazwy 

producenta, rodzaju płyty, pojemności zapisu, ilości sztuk, 

prędkości zapisu. 

Pojemność zapisu (GB) 4,7 GB 

Częstotliwość sinusoidy 

rowka (T) 
186 

Dopuszczalna średnia 

ilość błędów typu PI 

Sum8 na sekundę 

Poniżej 280 błędów na sekundę 



Dopuszczalna średnia 

ilość błędów typu PIF 

Sum1 na sekundę 

Poniżej 1,5 błędów na sekundę 

Prędkość zapisu Co najmniej 8x 

Średnica płyty (mm) 120 

Grubość płyty (mm) 1,2 

Podłoże Poliwęglan 

Warstwa odbijająca aluminium 

Klej Żywica UV 

Współczynnik odbicia 
Od: co najwyżej 45 % 

Do: co najmniej 85 % 

Trwałość archiwalna Co najmniej 100 lat 

Powierzchnia płyty Srebrno-metalowa 

Standard zapisu plików ISO 9660 i UDF 

Ilość 20 

 

II. „Dostawa płyt CD-R”. 

 

Typ i rodzaj opakowania 

Zbiorcze opakowanie (50 lub 100 sztuk) typu Cake-Box z 

podstawą, która zabezpiecza przed uszkodzeniem płyt. 

Opakowanie musi umożliwić identyfikację przedmiotu 

dostawy poprzez wyraźne oznaczenie nim nazwy 

producenta, rodzaju płyty, pojemności zapisu, ilości sztuk, 

prędkości zapisu. 



Pojemność zapisu (MB) 

oraz czas nagrania (min.) 
Co najmniej 700 MB oraz 80 min. 

Prędkość liniowa (m/s) 

w przedziale od-do 
Od 1,2 do 2 

Prędkość zapisu Co najmniej 42x 

Średnica płyty (mm) 120 

Grubość płyty (mm) 1,2 

Warstwa odblaskowa Metalowa 

Klej Żywica UV 

Temperatura przy 

przechowywaniu (°C) 

Od: nie większej niż -5°C 

Do: nie mniejszej niż +55 °C 

Temperatura w 

środowisku pracy (°C) 

Od: nie większej niż -5°C 

Do: nie mniejszej niż +55 °C 

Wilgotność względna w 

środowisku pracy (%) 

Od: co najwyżej 5 % 

Do: do najmniej 95 % 

Dopuszczalna średnia 

ilość błędów C1 (BLER) 

na sekundę 

Poniżej 220 błędów na sekundę 

Dopuszczalna średnia 

ilość błędów C2 na 

sekundę 

Poniżej 2 błędów na sekundę 

Trwałość archiwalna Co najmniej 40 lat 

Standard zapisu plików ISO 9660 

Ilość 20 

 

 



3) Dysk DELL, model: 061XPF 2.5” 146GB SAS 6 Gbps 15K rpm – szt. 4 

 

I. Kryterium wyboru oferty 

 

1. Kryterium wyboru oferty stanowi cena ryczałtowa brutto -100%. 

2. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Cena musi 

uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu realizacji przedmiotowego 

zamówienia. Wykonawca przedstawi cenę za wykonanie zamówienia na formularzu 

ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie 

przedmiotu zamówienia. 

 

II. Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami: 

Pan Marek Skomorowski, tel. 83 313-30-17 

 

III. Oferty z podaniem ceny brutto, należy składać lub przesłać na adres: 

 

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim, 

Oddział Administracyjny, pok. 118 

ul. Stefana Kard. Wyszyńskiego 5,  

21-300 Radzyń Podlaski 

lub emailem na adres marek.skomorowski@radzyn.sr.gov.pl 

 

z dopiskiem: „Oferta –„Adm. 353 - 7/20" 

w terminie do dnia 8 czerwca 2020 r. godz. 15:00. 

 

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data i godzina dostarczenia 

przesyłki na wskazany powyżej adres Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego (nadania). 

 

 

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy. 

 

Formularz ofertowy 

 

Nazwa firmy:  

Adres:  

Osoba do kontaktu;  

Dane kontaktowe (telefon, 
e-mail) 

 

 
 

Oferta na: 

„Dostawa płyt i dysków” 

 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Jednostka 
rozliczenio

wa 

Cena netto 
za jednostkę 
rozliczeniow

ą 

Stawka 
podatku 

VAT 
(%) 

Cena brutto 
za jednostkę 

rozliczeniową 

A B C D E F 

1 Płyta CD-R 1000 szt.    

2 Płyta DVD+R 1000 szt.    

 Dysk DELL 4 szt.    

 

Cena oferty brutto 

.................................................. zł (brutto)  

Słownie ....................................................... 

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

 

Oświadczam, że akceptuję warunki określone w zapytaniu ofertowym i zobowiązuję się 

w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

Data: ....................................... 2020 r.      ................................................................... 
       Podpis osoby uprawnionej  
    do reprezentowania podmiotu 


