
        

Węgliniec, dnia 12.02.2015 r. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 

Ul. Plac Wolności 1 

59-940 Węgliniec 

 

 

1/02/2015/ 
 ( nr  postępowania) 

   

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 

z siedzibą w Węglińcu, ul.Pl. Wolności 1 

757712510,757712551,kultura.wegliniec@interia.pl 
( tel.  fax. e-mail) 

 

Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych 

 

ZAPRASZA 

 

Do złożenia oferty na zadanie zakup wyposażenia do Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Kultury – Biblioteki Publicznej w Węglińcu w ramach działania  413 „Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju ”, objętego PROW na lata 2007 – 2013 

 

I. Opis sposobu przygotowania oferty; 

1.Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia. 

2.Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego na piśmie. Istnieje możliwość przekazania 

oferty faksem na nr 757712551 lub pocztą elektroniczną na adres: 

 kultura.wegliniec@interia.pl 

3.Ceny podane w ofercie mają być wyrażone liczbowo i słownie. 

4.Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką. 

5.Oferta ma obejmować całość zamówienia.  

II. Opis przedmiotu zamówienia: 



1.Zakup wyposażenia do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury – Biblioteki Publicznej w 

Węglińcu . 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszego 

zaproszenia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt do 

Biblioteki Publicznej w Węglińcu.   

4. Cały dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy oraz wolny od obciążeń prawami osób  

trzecich. 

5. Zamawiający wymaga, aby oferowane wyposażenie objęte było co najmniej 24 

miesięcznym okresem gwarancji i rękojmi. 

6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, przy czym częścią zamówienia jest 

realizacja jednego zadania. 

III. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 15.03. 2015 r. 

IV. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena 100% 

V. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie: 

W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia, m.in. koszty transportu 

VI. Miejsce i termin złożenia oferty: 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w terminie do dnia 02.03.2015 r., do 

godz. 10.oo. 

2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt. VI.1. nie będzie 

rozpatrywana. 

3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną  przez siebie ofertę przed 

terminem upływu jej składania. 

4. Osobą uprawniona  do kontaktu z Wykonawcami jest: 

Izabela Uśpieńska-Domagała, ul.Pl. Wolności 1, tel.757236229, 662057232, 

 

                                              Izabela Uśpieńska-Domagała 

   (podpis pracownika merytorycznego)  

Załączniki: 

1. formularz oferty  

2.specyfikacja zadań  

 



Załącznik nr 1  

FORMULARZ OFERTOWY 

Dane dotyczące oferenta 

Nazwa :  ................................................................................................................. 

Siedziba;  ............................................................................................................... 

Nr telefonu /faks:  .................................................................................................. 

nr NIP...................................................................................................................... 

nr REGON............................................................................................................... 

 

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty cenowej na „Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Kultury – Biblioteki Publicznej w Węglińcu” (nr postępowania 1/02/2015) oferujemy 

wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w zaproszeniu do 

złożenia oferty  za następującą cenę: 

 

Zadanie nr 1  

cena brutto. ___________ PLN , (słownie: __________________________ 

L.p. Nazwa Ilość Cena brutto za 

zestaw/szt. 

Wartość brutto 

1.  Zestawy komputerowe 3   

 

1.Termin realizacji zamówienia- 15.03.2015 r. 

 

Zadanie nr 2  

cena brutto. ___________ PLN , (słownie: __________________________ 

 

L.p. Nazwa Ilość Cena brutto za 

zestaw/szt. 

Wartość brutto 

1. tablica suchościeralna 1   

 

Termin realizacji zamówienia-15.03.2015 r. 

  

 

 

 

 



Zadanie nr 3  

cena brutto. ___________ PLN, (słownie: __________________________ 

L.p. Nazwa Ilość Cena brutto za 

zestaw/szt. 

Wartość brutto 

1.  Regał ma materiały 

reklamowe 

1   

razem  

 

Termin realizacji zamówienia- 15.03.2015 r. 

  

Zadanie nr 4 

cena brutto. ___________ PLN, (słownie: __________________________ 

L.p. Nazwa Ilość Cena brutto za 

zestaw/szt. 

Wartość brutto 

1.  Kamera cyfrowa 1   

 

Termin realizacji zamówienia- 15.03.2015 r. 

 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia i zobowiązujemy  

się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach i w  

zaproponowanym przez zamawiającego terminie. 

 

_____________________ 

miejscowość i data sporządzenia oferty 

                                                                                         podpis osoby upoważnionej  

do występowania w imieniu Wykonawcy 



Załącznik nr 2  

 

Specyfikacja zadań realizowanych w ramach projektu „Zakup wyposażenia do Miejsko-

Gminnego Ośrodka Kultury – Biblioteki Publicznej w Węglińcu” 

 

Zadanie nr 1. Zakup zestawów komputerowych: 

Zestaw składać się będzie z trzech komputerów stacjonarnych wraz z monitorami.   

Parametry : Procesor: Częstotliwość taktowania procesora min 3GHz, Pojemność pamięci 

cache L3- 3MB. Wbudowana karta graficzna. Liczba rdzeni: 2 

płyta główna;  Obsługiwane typy pamięci: DDR3 1600/1333/1066 non-ECC. Max pojemność 

16GB. Dodatkowe wymagania: IR Header, Chassis Intrusion, TPM Header, Chassis Fan, 

Front Panel Audio, Gniazdo PCI-Express x16-1, Gniazda pamięci RAM: min2 

pamięć ram:pojemnośc 4GB, Maks. częstotliwość pracy 1333mhz, Opóźnienie CAS: 9 

zasilacz ATX 400w, wentylator 12cm, certyfikat CE 

Dysk twardy: pojemność 1TB, prędkość 7200 obr 

Obudowa: metalowa, ST ATX, Panel audio na froncie, 2 kieszenie 3.5”, 1 kieszen 5.25”, min 

2 porty USB od frontu.  Monitor:Przękątna min 19”,  rozdzielczość 1366 x 768, jasność 200 

cd/m2, typ matrycy TFT-LCD, gniazdo sygnału: dsub 

System operacyjny: Windows 7 Home  

 

Zadanie nr 2. Zakup tablicy sucho ścieralnej 

Rodzaj tablicy: sucho ścieralna stojąca z funkcją obrotową, powierzchnia lakierowana; 

Wymiary: 180x120 cm,  

konstrukcja aluminiowa, podstawa jezdna wyposażona w kółka z systemem blokującym.  

Do zestawu należy dołączyć 2 uniwersalne uchwyty do zawieszenia bloku,  półkę na markery, 

elementy mocujące. 

Zadanie nr 3. Zakup regału na materiały reklamowe 

Wymiary: min. 190x 90x 55cm; wykonanie- laminat, kolor dąb sonoma 

regał posiada: 

 5 szt. półek płaskich,   

 5 szt. półek uchylnych (ukośnych) 

 każda półka płaska posiada z tyłu listwę oporową, 

 każda półka uchylna posiada zagięcie z przodu - miejsce oparcia czasopisma, książki, 

itp.  



 

Zadanie nr 4. Zakup kamery 

Parametry:  

Rodzaj nośnika - karta pamięci SD, karta pamięci SDHC, karta pamięci SDXC 

Obiektyw: zbliżenie optyczne- 50x; zbliżenie cyfrowe – 3000x, stabilizator obrazu- 

optyczny; 

Nagrywanie filmów - rozdzielczość - 2,51 mln pikseli; jakość zapisu - Full HD (1080p); 

dźwięk- Dolby Digital 2.0  

Informacje dodatkowe – zapis na kartach pamięci- SD, SDHC, SDXC ; Wielkość ekranu 

LCD – min 3 cale; Wyposażenie  - akumulator litowo-jonowy, instrukcja obsługi w języku 

polskim, kabel HDMI, kabel USB, karta gwarancyjna, oprogramowanie, zasilacz sieciowy. 

 

 

http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Wielko%C5%9B%C4%87+ekranu+LCD&definitionId=141353980
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Wielko%C5%9B%C4%87+ekranu+LCD&definitionId=141353980


 

 


