„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Łuków, 29.08.2016 r.

Lokalna Grupa Działania
„RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”
ul. Świderska 12, 21-400 Łuków
tel. 25 7983194
e-mail: poczta@lgdrazem.pl
www.lgdrazem.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE
Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z siedzibą w Łukowie, ul. Świderska 12,
NIP 8252108267 zaprasza do złożenia oferty na poniższe pozycje towarowe:
1.











Laptop:
przekątna ekranu: 15,6’’
dysk HDD: 1 TB
pamięć RAM (zainstalowana): 8 GB
napęd: DVD-super Multi DL
rozdzielczość: 1366 x 768 (HD)
procesor: Intel Core i5-6200U
grafika: min. Intel HD Graphics 520
porty i łączność:
 min. 1 x USB 3.0 i 2 x USB 2.0
 WiFi
 HDMI
 czytnik kart SD
 Bluetooth
system operacyjny: Windows 10 PL
ilość: 2 sztuki

2.











Projektor multimedialny:
technologia: LCD
rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli
jasność: min. 2200 ANSI lum.
kontrast: min. 35000:1
obiektyw: min. 1.58 – 1.72 F
przekątna obrazu: min. 0.86 – 8.43 m
moc lampy: min. 200 W
czas pracy lampy: min. 4000 godz.
głośnik: 5 W
złącza zewnętrzne:
 1 x USB (A)
 1 x audio in (L/R)
 1 x Composite
 1 x audio out (Mini Jack)
 2 x HDMI (w tym jedno MHL)
 1 x USB (mini B)
 1 x D-sub 15-pin wejście
ilość: 1 sztuka
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3.









Ekran do projektora multimedialnego:
wymiary ekranu: 150 cm x 150 cm
wymiary obrazu: 150 cm x 150 cm
format obrazu: 1 : 1
metalowa obudowa w kolorze czarnym
ergonomiczny uchwyt do przenoszenia i regulacji wysokości
podstawa w postaci składanego trójnoga
ramię do ustawiania ekranu pod odpowiednim kątem do eliminacji efektu trapezu
powierzchnia projekcyjna ze współczynnikiem odbicia światła 1.0
ilość: 1 sztuka

4.







Prezenter:
sensor laserowy
technologia 2,4 GHz
akumulatory AAA
zgodność z systemami Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 10
zasięg 15 m
rozdzielczość – min. 800 dpi.
ilość: 1 sztuka

5. Termin realizacji:
do 7 dni od daty złożenia zamówienia.
6. Kryterium wyboru oferty:
100 % cena.
7. Miejsce, sposób oraz termin składania ofert:
Odpowiedź prosimy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data stempla
pocztowego) na adres:
Lokalna Grupa Działania
„RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”
ul. Świderska 12, 21-400 Łuków
lub w formie scanu na adres mailowy: poczta@lgdrazem.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 września 2016 r. do godz. 12.00
8. Osoba upoważniona do kontaktu: Andrzej Charliński, tel. 28 798 31 94
9. Informacje dodatkowe:
Podana w ofercie cena powinna uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w
opisie przedmiotu zamówienia oraz zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Oferent w związku z
należytą realizacją przedmiotu zamówienia (w tym koszty podatku oraz dostawy). Oferent ponosi
wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Każdy oferent może złożyć tylko
jedną ofertę. Nie dopuszcza się możliwości podzlecania i składania ofert cząstkowych. Oferty
niepodpisane, niekompletnie wypełnione, złożone na innym formularzu niż wskazany w zapytaniu
o cenę nie będą brane pod uwagę w wyborze Wykonawcy. Żadne dokumenty wchodzące w skład
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oferty nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.
Wybranemu wykonawcy zostanie udzielone zamówienie w formie elektronicznej. Płatność
przelewem w oparciu o fakturę VAT/rachunek w terminie 14 dni od daty dostawy przedmiotu
zamówienia potwierdzonego podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.
Niniejsze zapytanie o cenę nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu Ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004, nr. 19, poz. 177 z późn. zm.)

…………………………………………………………………………
(pieczęć imienna i podpis pracownika LGD „RAZEM”)

