
 
 Wasilków, 02.12.2015 

Szkoła Podstawowa Wasilków,                                                                                                    
im. Króla Zygmunta Augusta Wasilków,  
ul. Polna 1/4a  
16-010 Wasilków  
tel. 85 7185 498  
fax 85 7185 498  

www.spwasilkow.pl 

www.sp.wasilkow.pl 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2015 
(dotyczy zakupu 6 sztuk projektorów) 

 
I. ZAMAWIAJĄCY  
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej 
im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie 
ul. Polna 1/4A, 16-010 Wasilków, woj. podlaskie  
NIP: 9661284186, REGON: 001163684  
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Proszę o podanie ceny zakupu następującego sprzętu: 

Projektory – 6 szt. 

 
L.p. Parametr  Charakterystyka (wymagania 

minimalne bądź lepsze)  

 
1.  
 

Rozdzielczość podstawowa  Co najmniej 800x600  

 
2.  
 

Rozdzielczość maksymalna  co najmniej 1600x1200  

 
3.  
 

Jasność  Co najmniej 3000 ANSI  

 
4.  
 

Żywotność lampy w trybie normalnej 
pracy  

co najmniej 4000 h  

 
5. 
 

Gwarancja  24 miesiące  

 

Dodatkowe informacje:  
1.Dostarczenie projektorów  do siedziby Zamawiającego.  

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia  
    podwykonawcom.  
4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.  
 
 

http://www.spwasilkow.pl/


III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 14.12.2015. 
 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  
Oferta powinna być:  
- opatrzona pieczątką firmową,  
- posiadać datę sporządzenia,  
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,  
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.  
 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  
1. Możliwe sposoby dostarczenia oferty:  

 na adres: psp_wasilkow@op.pl, 

 

-010 Wasilków, ul. Polna 1/4a,  

-010 Wasilków, ul. Polna 1/4a.  
 
do dnia 9.12.2014, godz.14.00.  
 

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 10.12.2015, a wyniki i wybór najkorzystniejszej 

oferty zostanie ogłoszony 10.12.2015 o godzinie 14.00. na stronach internetowych: 

http://www.sp.wasilkow.pl i www.spwasilkow.pl 

 
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane  

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.  

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień  
    dotyczących treści złożonych ofert.  
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronach: http://www.sp.wasilkow.pl i 

www.spwasilkow.pl. 

 
VI. OCENA OFERT  
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:  
CENA - 100 %  
Cena oferty oceniana będzie na podstawie ceny całkowitej.  
 
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem 

stron internetowych:  http://www.sp.wasilkow.pl i www.spwasilkow.pl 
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