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NIP: 717-12-39-846 
 

 
 
 
 
 
 

Zapytanie ofertowe nr 1/2010 
(dotyczy zakupu sprzętu elektronicznego i multimedialnego  

w ramach projektu „ Rozwinąć Skrzydła ”) 
 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 
 
Miejsko – Gminny Zespół ds. Obsługi Oświaty w Poniatowej ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa 
 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu multimedialnego wraz z dostawą w ramach projektu 

„Rozwinąć Skrzydła”. 
 
2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 
 
 

- Tablica interaktywna – 8szt. 

 
Minimalne wymagania: 
Technologia: Dotykowa / Podczerwień 
Wyposażenie: Podręcznik użytkownika – instrukcja, nośnik z oprogramowaniem, zestaw umożliwiający 
montaż tablicy na ścianie, kabel USB do podłączenia tablicy do komputera  
Półka na pisaki: TAK 
Przekątna obszaru roboczego:78” 
 
3. W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały w postaci pliku 

graficznego JPG. 
4.    Zamawiający niedopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 20.09.2010 r. 
 
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
 - posiadać datę sporządzenia,  

Oferta powinna być: 

 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu,   
 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
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1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 
kaczmarski_mgzoo@poczta.fm , faksem na nr: + 48 81 820 4505,  poczty, kuriera lub też dostarczona 
osobiście na  adres: ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa do dnia 10.09.2010. do godz.10.00. 
 
 
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 
 
VI. OCENA OFERT 
 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
 1 - Cena 100% 
 
 
VII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela dyrektor Edwin Kaczmarski pod numerem telefonu 81 820 45 05 oraz 
adresem email: kaczmarski_mgzoo@poczta.fm 

 


