
FORMULARZ   

Zapytania ofertowego  

1. Data: 06.06.2018 r. 

  

2. Zamawiający:   

Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie, zaprasza do złożenia ofert na dostawę oraz montaż ekranu 

projekcyjnego oraz projektora multimedialnego.  

3. Przedmiot zamówienia  

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż: 

a) ekranu projekcyjnego wysokiej jakości o minimalnych parametrach: rozwijany elektrycznie                                          

w aluminiowej obudowie w kolorze białym. Powierzchnia projekcyjna VisionWhite opatrzona 

certyfikatem trudnopalności. Powierzchnia projekcyjna o szerokości 400 cm w formacie 16:10. 

Sterowanie ekranem przełącznikiem naściennym.  

b) projektora multimedialnego o minimalnych parametrach: 

Technologia projekcji 3LCD 

Rozdzielczość 1920x1200 (WUXGA) 

Kontrast 20.000:1 

Jasność 5300 Ansi Lumenów 

Możliwość przesunięcia obiektywu H:±0,15, V:+0,55,-0 

Współczynnik projekcji  1.2-2.0:1 

Złącza 1x HDMI, 1x VGA, 1x HDBaseT 

 

c) Ścienny moduł złącz natynkowy wyposażony w HDMI, VGA+JACK. Kolor biały.  

d) Uchwyt sufitowy umożliwiający montaż projektora na suficie o minimalnych parametrach: obciążenie 10 

kg. Możliwość pochylenia w osi projektora +/- 15 stopni, na boki +/- 22,5 stopni. Kolor biały.  

4. Kryteria oceny ofert: Cena brutto – 100 % 

5. Termin realizacji zamówienia: do dnia 15.09.2018 r.  

Płatność za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania poprawnej pod 

względem formalnym i rachunkowym faktury.  

6. Termin i sposób składania ofert:  

a) Oferty (wypełniony formularz „Treść oferty” -  załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) należy przesłać 

do dnia 27.06.2018, do godz. 15:00, na adres Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie, 36-105 

Cmolas 212A, e-mail: sok.cmolas@o2.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego: Biuro, Samorządowy 

Ośrodek Kultury w Cmolasie, 36-105 Cmolas 212A. Oferty złożone po tym terminie nie będą 

rozpatrywane.  

b) Oferty składane na adres e-mail należy w tytule oznaczyć: Oferta na ekran i projektor multimedialny. 

Oferty składane w siedzibie Zamawiającego należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej:, Oferta 

na ekran i projektor multimedialny.  

c) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert.  

d) Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.   

e) Po upływie ww. terminu Zamawiający zweryfikuje treść złożonych ofert i dokona wyboru oferty 

najkorzystniejszej.  

7. Szczegółowe warunki zamówienia:  

  

a) SOK Cmolas dokona wyboru oferty spełniającej ww. warunki oraz zawierającej 

najkorzystniejszą ofertę za realizację przedmiotowego zamówienia.  



b) O wynikach przeprowadzonego rozeznania rynku (dane Wykonawców oraz informacja o wyborze oferty 

najkorzystniejszej) SOK Cmolas poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty.  

c) SOK Cmolas zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania, w szczególności, gdy 

ceny zaproponowane przez wykonawców będą wyższe od kwoty, jaką została przeznaczona na sfinansowanie 

niniejszego zamówienia.  

d) Wykonawcy uczestniczą w niniejszym postępowaniu na własne ryzyko i koszt. Decyzja Zamawiającego 

jest decyzją ostateczną. 

e) Faktura VAT za realizację przedmiotu zamówienia winna zawierać następujące informacje:  

             Nabywca: Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie, 36-105 Cmolas 212A, NIP 8141591964 

             Odbiorca:  Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie, 36-105 Cmolas 212A, NIP 8141591964 

8. Osobą upoważnioną do kontaktowania się w sprawie niniejszego zapytania jest Pani Edyta Kus-

Mokrzycka – Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie, e-mail: sok.cmolas@o2.pl.   

                                                                                                            

     Załącznik nr 1 poniżej                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 



                                                                                                    Załącznik nr 1  do zapytania ofertowego 

  

                                                Formularz zapytania ofertowego: 

  

Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców:  

Nazwa (firma) / imię nazwisko……………………………………………………………  

Adres ……………………………………………………………………………………….  

Adres do korespondencji ………………………………………………………………….  

Nr telefonu/nr faksu …………………………………………………………………………  

Nr NIP …………………………………… Nr REGON ……………………………………             

e-mail: ………………………………………………………………………………………  

  

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe prowadzone przez Zamawiającego – SOK Cmolas, dotyczące 

dostawy oraz montażu ekranu projekcyjnego oraz projektora multimedialnego, składamy następującą 

ofertę:  

a) ekran projekcyjny, rozwijany elektrycznie z certyfikatem trudnopalności: 

Marka, typ, rodzaj  

Kolor  

Rodzaj obudowy  

Powierzchnia projekcyjna  

Sterowanie ekranem  

Okres gwarancji  

 

b) projektor multimedialny o parametrach: 

Marka, typ, rodzaj  

Technologia projekcji  

Rozdzielczość  

Kontrast  

Jasność  

Możliwość przesunięcia obiektywu  

Współczynnik projekcji   

Złącza  

Kolor  

Okres gwarancji  

 

c) Ścienny moduł złącz natynkowy wyposażony w HDMI, VGA+JACK. Kolor biały. 

d) Uchwyt sufitowy:  
Marka, typ, rodzaj  

Obciążenie  



Możliwość pochylenia w osi projektora  

Możliwość pochylenia na boki projektora  

Kolor  

Okres gwarancji  

 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem w wysokości:   

cena netto oferty:  …………… zł , stawka podatku od towarów i usług VAT: …….. %,  cena 

brutto oferty:  ………..….. zł.  

 Oświadczam/-my, że przedmiot zamówienia wykonam/- my do dnia 15 września 2018 r.   

1. Oświadczam/-y, że zapoznałem/-liśmy się z zakresem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę/simy 

do niego zastrzeżeń.  

2. Oświadczam/-my, że złożona oferta uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotowego zamówienia, a zaoferowana cena nie jest ceną dumpingową i nie stanowi czynu 

nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).  

3. Oświadczam/-y, że jestem/-śmy związany/-ni złożoną ofertą przez okres 30 dni – bieg terminu  

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

 

  

  

 

 
………………………………………….                                         …………………………………………………………………… 

miejscowość, data                                             czytelny podpis (imię i nazwisko) lub podpis wraz z pieczęcią imienną                        

Wykonawcy lub osoby/osób  właściwie do tego      upoważnionej/upoważnionych                                
  


