Zbąszyń, dnia 20.11.2017 r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Zbąszyniu
ul. Mostowa 10
64-360 Zbąszyń

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 58.ZSP.ZP.2017
Zamawiający, prowadząc postępowanie na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2014r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) w formie rozeznania
cenowego, zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę projektorów multimedialnych i
laptopów poleasingowych.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są:
1) projektory multimedialne w ilości 2 sztuk, o następujących parametrach:
 projektor multimedialny DLP
 producent: BenQ
 rozdzielczość rzeczywista: 800x600 (SVGA) pikseli
 ilość pikseli: 480,000 pikseli
 liczba wyświetlanych kolorów: 1,07 mld
 dołączony obiektyw: tak
 ogniskowa obiektywu: 22,04 – 24,14 mm
 przesłona: 2,56 – 2,68
 moc lampy: 190 Wat
 wielkość obrazu: 60 – 300 cali
 głośniki: tak (2 szt.)
 złącza (wejścia): 2 x D-sub 15-pin, 1 x Composite, 1 x Mini Din 4-pin (S-Video), 1 x
HDMI, 1 x stereo mini-jack, 1 x USB typ B, 1 x czujnik IR, 1 x RS-232
 złącza (wyjścia): 1 x D-sub 15-pin, 1 x stereo mini-jack
 pobór mocy: 270 Wat
 pilot w zestawie: tak
wymiary: szerokość 283 mm, wysokość 95 mm, głębokość 222 mm, masa netto 1,9 kg
2) laptopy poleasingowe w ilości 7 szt. z zainstalowanym systemem operacyjnym i
gwarancją minimum półroczną.
Parametry komputera: HP 6910P
• procesor Intel Core 2 Duo 2 x 2,0 ghz
• dysk twardy 160 GB
• matryca 14,1”
• grafika INTEL
• pamięć Ram 4 GB ddr2
• napęd optyczny: nagrywarka DVD/RW
• bateria: czas pracy min. 1 h
WINDOWS 7 PROFESSIONAL

Projektory i laptopy mają być dostarczone do siedziby Zamawiającego. Koszt transportu
należy wliczyć do ceny przedmiotu zamówienia.
2. Ostateczny termin realizacji zamówienia: do dnia 08.12.2017 r.
3. Kryterium wyboru ofert przez zamawiającego: cena: waga kryterium 100%
4. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:
- formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania,
5. Opis sposobu przeliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
Cena wskazana w ofercie musi:
a) być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli
występuje;
b) uwzględnić wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się
wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania
ofertą).
6. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
a) ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym w terminie do 24.11.2017r. do
godz. 10.00 na piśmie w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Zbąszyniu, ul. Mostowa 10, 64-360 Zbąszyń, drogą elektroniczną na adres:
spzbaszyn@interia.pl (w tytule e-maila wpisać: „oferta na projektory”) lub pocztą tradycyjną
na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbąszyniu, ul. Mostowa 10, 64-360 Zbąszyń.
b) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie
rozpatrywana.
7. Warunki udziału w postępowaniu: złożenie oferty w wyznaczonym terminie.
8. Termin związania ofertą: 7 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).
9. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich
Wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej jednostki.
10. Podpisanie umowy/zamówienia:
Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający zleci realizację przedmiotu
umowy.
11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest:
Ewelina Materna tel. 501-178-100
z poważaniem
Dyrektor ZSP w Zbąszyniu
Teresa Małycha

