
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

do zamówienia poniżej 30.000 euro 

 

I. Dane dotyczące Zamawiającego:  

Zespół Szkół Ogólnokształcących 

im. S. Żeromskiego ul. Sienkiewicza 1 

14-200 Iława  

II.  Nazwa Przedmiotu zamówienia: 

III. Dostawa trzech tablic multimedialnych wraz z trzema  projektorami 

CPV 32322000-6 Urządzenia multimedialne 
CPV 32320000-2 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny 

IV.  

V. Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia np.: 

1. Termin realizacji zamówienia do 28.02.2017r.   

Sposób realizacji zgodnie z wytycznymi  

2. Miejsce realizacji: Iława Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie ul. Sienkiewicza  

3. Sposób i termin zapłaty nastąpi po końcowym odbiorze w ciągu 14 dni od daty 

złożenia faktury 

4. Warunki gwarancji: min 36 miesięcy w miejscu eksploatacji 

5. Inne elementy związane z realizacją zamówienia: strony nie mogą zmieniać ceny 

IV. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących 

im. S. Żeromskiego 14-200 Iława ul Sienkiewicza 1, osobiście lub na adres email 

kier_zso@wp.pl w terminie do 24.02.2017r.   

V. Tryb postępowania: Zapytania ofertowe  

VI. Kryteria oceny ofert: 

- Godziny pracy: 800 – 1500 
 

1. Cena -najniższa 

2. Inne odnoszące się do przedmiotu zamówienia  

 

Projektory: 

Parametry sprzętu: 
Rodzaj: krótkoogniskowy 
Technologia: DLP 
Jasność: min 3000 ANSI Lumenów 
Kontrast: min 10000:1 
Złącza: HDMI, VGA 
*Rozdzielczości wyświetlanego obrazu: min 1024 x 768 
Gwarancja: min 36 miesięcy 
Zestaw musi zawierać uchwyt ścienny do projektorów krótkoogniskowych z 



 

możliwością regulacji odległości projektora od ściany min: 110 cm oraz 
regulacją pochylenia w osi uchwytu oraz na boki. 

Tablice multimedialne 

Właściwość tablicy: suchościeralna, magnetyczna 
Przekątna powierzchni roboczej: min 79 cali 
Pozycjonowanie z wykorzystywaniem podczerwieni (IR) 
Dokładność odczytu: min 1mm 
Komunikacja: USB 
Format obrazu: 4:3 
Gwarancja: min 36 miesięcy w miejscu ekploatacji 
Zestaw musi zawierać elementy montażowe umożliwiający montaż tablicy na 
ścianie 

powierzchnia tablicy: ceramiczna, magnetyczna, matowa, sucho ścieralna. 

certyfikat tablicy CE, FCC, ROHS. 

powierzchnia ceramiczna 

Głośniki do tablicy 2 szt dedykowane montowane do ramy tablicy (gwarancja min 36 

miesięcy) 

Dane dotyczące wykonawcy: 

Nazwa .......................................................................................................  

Siedziba ....................................................................................................  

Nr telefonu l faks  .................................................................................................... 

Nr  NIP  ........................................................................................................... 

Nr  REGON   .............................................................................................................. 

 

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:  

Cenę netto:  

Słownie netto  

Cenę brutto:  

Słownie brutto   

Podatek VAT:   

 

2. Deklaruję ponadto: 

- termin wykonania zamówienia:  

- okres gwarancji  

 

Oświadczam , że: 

 

- zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń, 



- w razie wybrania naszej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia w 

miejscu terminie określonym przez zamawiającego, 

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 

 dysponuję osobami zdolnym i do wykonania zamówienia , 

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 

- zapoznałem się z warunkami zamówienia. 

Do oferty dołączam : 

 

 

 

 

 


