Ostrzeszów, 10.10.2018 r. r.

ZAMAWIAJĄCY:
Ostrzeszowskie Centrum Kultury w Ostrzeszowie
Gorgolewskiego 2, 63-500 Ostrzeszów
tel./fax 62 730 25 76 e-mail: ockostrzeszow@gmail.com
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............................................................
............................................................
............................................................

Zaproszenie do składania ofert
Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania
ofertowego na
„Dostawa sprzętu kinowego do Klubu Filmowego – Kino Polskie”
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
1) projektor kinowy 2D/3D o rozdzielczości min. HD 1920x1080, jasność min. 2700 ANSI
Lumenów, o prametrach nie gorszych niż EPSON EH-TW6800 lub równoważne wraz z
uchwytem sufitowym do projektora – 1 szt.
2) ekran elektryczny przeznaczony do instalacji sufitowych, sterowanie ścienne oraz
bezprzewodowe, współczynnik odbicia światła ok. 0.8, format obrazu 16:9, czarne ramki,
obudowa metalowa – 1 szt.
3) system nagłośnienia kina domowego o paramtrach nie gorszych niż BOSE LifeStyle
600 lub równoważne, moduł transmisji bezprzewodowej Microsoft Wi-Fi, tablet sterujący
aplikacją nagłośnienia iPad 32GB wraz z etui,
uchwyty sufitowe do 5 głośników – 1
komplet
4) odtwarzacz BD/DVD o parametrach nie gorszych niż Panasonic DMP-UB700 lub
równoważne - 1 szt.

Dostawa obejmuje instalację, uruchomienie i kalibracja urządzeń w sali Klubu Filmowego
ul. Gorgolewskiego 2, którą wykonawca uwzględnia w cenie oferty.

Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym oraz dodatkowe informacje
Zamawiającego:
- Złożenie wypełnionej oferty na druku przygotowanym przez Zamawiającego.
- Zamówienie powinno zostać zrealizowane do 5 listopada 2018 r.
- Sprzęt powinnien zostać dostarczony, uruchomiony, skalibrowany w sali Klubu
Filmowego (parter) ul. Gorgolewskiego 2, 63-500 Ostrzeszów. Umowa zostanie podpisana
niezwłocznie po wyborze oferty. podpisaniem umowy.
- Gwarancja 24 miesiące na dostarczony sprzęt.
- Termin płatności 14 dni od dnia wykonania umowy i dostarczenia Zamawiającemu
faktury Vat.

Przygotowanie oferty
Ofertę należy:
- złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem, ) na Formularzu Oferty w
siedzibie Zamawiającego, Sekretariat OCK, ul. Gorgolewskiego 2, 63-500 Ostrzeszów do
dnia 18 października 2018 r. do godz 12.00
- złożyć w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:
„Oferta na Dostawa sprzętu kinowego do Klubu Filmowego – Kino Polskie ”
- Oferta powinna zostać przygotowana wg załączonego wzoru.

Kontakt z wykonawcą
Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
Artur Derewiecki, ul. Gorgolewskiego 2, 63-500 Ostrzeszów, tel. 62 730 25 76, e-mail:
ockostrzeszow@gmail.com

