
 
 

 

 
 
 

1. Przedmiot sprzedaży 
 

1.1. PKO Bank Polski SA oferuje do sprzedaży następujący używany sprzęt drukujący: 

- drukarki SAMSUNG typ ML3051ND, 

- drukarkę SAMSUNG typ ML4050ND. 

1.2. Przeznaczone do sprzedaży urządzenia są urządzeniami wycofanymi z placówek operacyjnych PKO 

BP SA prowadzących obsługę klienta, po okresie kilkuletniej eksploatacji.  

1.2. Liczba drukarek przeznaczonych do sprzedaży oraz rok produkcji: 

 

 

Model 

 Rok produkcji ML3051ND ML4050DN Razem 

2007 356   356 

2008 2497 17 2514 

2009 2172  11 2183 

Razem 5025 28 5053 

 

Urządzenia zostały wycofane z eksploatacji w okresie II półrocza 2012 roku i znajdują się w magazynie 

banku. Po wycofaniu z eksploatacji nie były ponownie użytkowane.  

 

2. Podstawowe parametry techniczne oferowanego sprzętu 

 

2.1. Samsung ML-3051ND  

 

 

Podstawowe parametry produktu: 

• format: A4  

• rozdzielczość druku mono: 1200x1200 dpi  

• szybkość drukowania mono: do 28 stron A4/min 

• miesięczne obciążenie: do 35000 stron 

• duplex, Ethernet. 

2.2. Samsung ML-4050ND 
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Podstawowe parametry produktu: 

• format: A4  

• rozdzielczość druku mono: 1200x1200 dpi  

• szybkość drukowania mono: do 38 stron A4/min  

• miesięczne obciążenie: do 200000 stron 

• duplex, Ethernet. 

 

3. Stan techniczny 

 

Urządzenia zostały wprowadzone do eksploatacji w latach 2007 – 2009, najwięcej w roku 2008 (74,6 %). 

Urządzenia noszą normalne ślady użytkowania, wolumeny drukowanych stron zwykle nie przekraczały 

normatywów miesięcznych podawanych przez producenta w specyfikacji technicznej. Drukarki są sprawne, 

poddane ogólnej ekspertyzie służb technicznych IT banku po ich przewiezieniu z placówek operacyjnych do 

magazynu.  

Drukarki nie zostały poddane po przewiezieniu do magazynu konserwacji, nie była także przeprowadzona 

szczegółowa kontrola ich stanu technicznego, w szczególności stopień zużycia tonerów i zestawów 

serwisowych.  

 

4. Warunki sprzedaży 

 

4.2. Oferentom wybranym przez Bank zostanie udostępniona w wyznaczonym terminie możliwość oględzin 

drukarek (bez rozpakowywania palet) w magazynie Banku zlokalizowanym w Warszawie. 

4.3. Bank oczekuje, że Oferent po oględzinach sprzętu złoży ofertę na całość sprzętu, proponując cenę 

zakupu za 1 sztukę (w podziale na oferowane modele), niezależnie od stanu technicznego drukarek.  

4.4. Bank zastrzega, że w procesie wyboru nabywcy drukarek zorganizuje aukcję elektroniczną, na którą 

zaprosi wybranych Oferentów, którzy zgłosili chęć nabycia drukarek.  

4.5. Jedynym kryterium sprzedaży będzie cena. 

4.6. Nabywca ponosi wszelkie koszty odbioru sprzętu z magazynu banku.  

 

        


