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Zaproszenie do składania ofert 
 

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania 
ofertowego na: 
Sprzęt multimedialny 
 
 
 
 
Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa Sprzętu multimedialnego: 

1) Zestaw projekcyjny : projektor z odtwarzaczem, ekran 
Minimalne wymagania: 
1 szt. Projektor, jasność Ansi  3000, Rozdzielczość 1024x768, kontrast 
13000:1,wraz z  sufitowym uchwytem do projektora, kablem do projektora min. 10 
m, listwą zasilająca 5 gniazd z przełącznikiem, długość  5 m.,  pendrivem min. 64 
gb ze złączem USB 3.0 lub szybszym 
1 szt. Odtwarzacza blue ray o parametrach porównywalnych do  Blu Ray Son BDP 
– S4500 
1 szt. Ekran projekcyjny  min. wymiary 200 cm szerokość x 150 cm wysokość, 
matowy, system łatwego montażu, elektryczny z pilotem,  montaż do sufitu,  
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych 
 
2) Telewizor Led  na stojaku: 
Minimalne wymagania: 
1 szt. Telewizor  50 cali, smart TV, Full HD, rozdzielczość  3840x2160, Klasa 
energetyczna A+, moc głośników 20W,  częstotliwość odświeżania min. 700 hz, 
złącza HDMI i USB , listwa zasilająca 5 gniazd z przełącznikiem, długość  5 m.,  
pendrive min. 64 gb ze złączem USB 3.0 lub szybszym,  słuchawki nauszne, 
pasmo przenoszenia min. 12, max 20.000 Hz., długość przewodu min. 2 m. 
 
1 szt. Stojak do telewizora, odpowiedni dla TV 50 cali, stabilny, na kółkach, z 
regulowaną wysokością i kontem nachylenia, możliwość prowadzenia  przewodu 
w kolumnie stojaka, kolor czarny 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych 

 
Cena powinna zawierać wszystkie koszty Wykonawcy, w tym koszty transportu i 
dostawy zamówienia na adres Zamawiającego. 
 
 
Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym oraz dodatkowe informacje 



Zamawiającego: 
Warunkiem udziału w zamówieniu jest złożenie oferty. Gwarancja producenta. 
 
Przygotowanie oferty: Ofertę należy 
- złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem, mailem na adres 
ockostrzeszow@gmail.com) na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, 
Sekretariat OCK  ul. Grgolwskiego 2 lub mailem na adres ockostrzeszow@gmail.com do 
dnia 15 czerwca 2016 r.  do godz 12.00 
- Oferta powinna zostać przygotowana wg załączonego wzoru. 
 
Kontakt z wykonawcą 
Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 
Artur Derewiecki ockostrzeszow@gmail.com  tel. 62 730 25 76 
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