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Gostyń 13 listopada 2020 roku 

nr sprawy: 230.02.2020 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 Na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 z późniejszymi zmianami), zwracam 

się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi. 

 

1. Przedmiot zamówienia: 
zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć dla uczniów ze Szkoły Podstawowej 

Nr 2 im. im. Gen. Tadeusza Kutrzeby w Gostyniu w ramach projektu pn.: „Moja wiedza – moja 

przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu 

kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”. 

2. Termin składania ofert: do 19 listopada 2020 roku  
 

3. Termin realizacji zamówienia: do 26 listopada 2020 roku  
 

4. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto – 100%. 
 

5. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 
 

6. Warunki udziału w postępowaniu: bezpłatny transport do siedziby szkoły.  
 

7. Forma składania ofert - na załączonym formularzu:  
a) osobiście pod adresem: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Gen. Tadeusza Kutrzeby w 

Gostyniu, ul. Wrocławska 264, 63 - 800 Gostyń 
b) przesyłką pocztową pod adresem: jak wyżej, 
c) w formie elektronicznej (skanem) pod adresem mailowym: sekretariat@sp2.gostyn.pl 

 
8. Ogłoszenie wyników postępowania: 

a) do 20 listopada 2020 r. 
b) sposób poinformowania o wyborze najkorzystniejszej oferty: mail do oferentów z 

wynikami zapytania ofertowego. 
 

9. Sposób obliczenia ceny, przygotowania oferty:  

mailto:sp2@gostyn.pl
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a) w ofercie należy podać cenę netto zamówienia, stawkę/kwotę podatku (VAT) i cenę 
brutto zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 

b) cena oferty brutto winna być określona cyframi i słownie, 
c) ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej (wg załączonego 

wzoru), 
d) ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej: nazwa i adres 

zamawiającego, 
d) nazwa i adres oferenta oraz napis: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Gen. Tadeusza 

Kutrzeby w Gostyniu, ul. Wrocławska 264, 63 - 800 Gostyń 
„Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych” 
 

10. Osoba do kontaktu: 
 

Waldemar Minta 
tel. 65 572 04 95 
e-mail: sekretariat@sp2.gostyn.pl 
       

  Waldemar Minta 

  (podpis zamawiającego) 
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  załącznik  nr 1 
 OFERTA  

 
Nazwa i siedziba oferenta: 
 

 

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

l.p. Nazwa przedmiotu Ilość 

Cena 

jednostkowa 

(kwota brutto) 

ŁĄCZNIE 

1 

Projektor szerokokątny: 
- technologia LCD  
- rozdzielczość: WXGA 1280x800  
- jasność: min. 3400 lumenów  
- kontras: min. 16000:1  
- korekcja pionowa i pozioma:  min. +/- 15 

stopni 
- żywotność lampy: min 5000h/10000h (tryb 

standardowy/ekonomiczny)  
- złącza: 2x VGA D-Sub 15pin in, HDMI in, 

composite video, S-Video, 2x Audio stereo 
mini Jack in, VGA D-Sub 15pin out, Audio 
stereo mini Jack out, LAN RJ45,  

- głośnik: około 16W  
- gwarancja na projektor min 60 miesięcy lub 

8000h. 

1   

2 

Uchwyt: 

- ścienny;  
- obciążenie:  min.20 kg; 
- możliwość obrotu; 
- możliwość pochylenia w osi projektora i na 

boki; 
- odległość od punktu mocowania: 80 - 120 

cm;  



1   
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3 

Tablica interaktywna: 

- wprowadzanie danych na podczerwień; 
- przekątna ekranu: min 94”;  
- powierzchnia tablicy: stalowa;  
- proporcje powierzchni 16:10;  
- oprogramowanie w języku polskim;  
- rozpoznawanie pisma odręcznego;  
- możliwość rysowania za pomocą palca;  
- obsługa  tablicy obiema rękami 

(przewijanie/przybliżanie/oddalanie);  
- rozpoznawanie podstawowych figur 

geometrycznych;  
- interaktywna klawiatura umożliwiająca 

wpisywanie tekstu za pomocą palców;  
- możliwość używania magnesów na 

powierzchni tablicy;  
- eksport danych do różnych formatów;  
- gwarancja min 60 miesięcy.  



1   

 
a) cena netto ( łącznie) ........................................ 

 
b) kwota/stawka .....................................podatku (VAT),  

 
c) cena brutto ( łącznie) ...................................... 

 
słownie brutto 

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

Oświadczam, że zobowiązuję się do wykonania ww. zamówienia na warunkach określonych 

przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym, w terminie 

……………………………………………………………………………………….. 

Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

 

Podpis ............................................. 

 

Miejsce i  data.............................. 


