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Projekt pn. „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”  

współfinansowany w ramach działania 431 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013  

przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich 

Troszyn, 2012-01-18 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR 3/2012 

Zamówienie jest realizowane na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami. 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” 

ul. Polna 15, 07-405 Troszyn 

Tel./Faks (29) 767-18-25 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na: 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Dostawę zestawu do przeprowadzania szkoleń. 

2. Zakres zamówienia obejmuje: 

1) Dostawę projektora multimedialnego: 

 1 sztuka; 

 przeznaczenie: prezentacje na szkoleniach w niedużych 

pomieszczeniach, różnie zacienionych; 

 jasność: powyżej 1500 ANSI lm; 

 kontrast (x:1): x>3000; 

 rozdzielczość: XGA (1024 x 768); 

 typ matrycy: DLP; 

 złącza: pozwalają na podpięcie netbooka Lenovo G 560; wejście USB; 

 w zestawie torba lub neseser do transportu projektora oraz pilot 

zdalnego sterowania wyposażony we wskaźnik laserowy.  

2) Dostawę ekranu projekcyjnego: 

 1 sztuka; 

 typ ekranu: na trójnogu (przenośny); 

 format ekranu: 1:1 Standard; 

 rodzaj powierzchni: Matt White; 

 obraz 124 x 124 cm;  

3) Dostawę flipchart-u: 

 1 sztuka; 

 tablica magnetyczna biała do zapisywania sucho ścieralnego; 

 rama aluminiowa; 
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 trójnożny stojak; 

 półka na markery; 

 uchwyt do zawieszania bloku w dwóch rozstawach; 

 w skład zestawu wchodzi również blok oraz 4 różnego koloru markery. 

3. Oferent przedstawi w załączeniu do oferty cenowej materiały uzasadniające parametry 

mówiące o jakości zamawianych produktów. 

4. Zamówienie dotyczy zadania pn. „Zakup zestawu do przeprowadzania szkoleń”                 

w ramach  operacji pn. „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie 

umiejętności i aktywizacja”. 

III. Termin wykonania zamówienia: 

Najpóźniej do dnia 03-02-2012 r. 

IV. Kryteria wyboru oferty: 

Cena – 70 %  

Jakość – 20 % 

Gwarancje – 10 % 

V. Miejsce, termin i forma składania ofert: 

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Zaścianek Mazowsza” ul. Polna 15, 07-405 Troszyn 

w terminie do dnia 2012-01-25 do godz. 14
00

 w formie (o zachowaniu terminu decyduje data 

wpływu oferty do biura LGD): 

1) pisemnej na adres Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” 

ul. Polna 15, 07-405 Troszyn, lub faksem na numer (29) 767-18-25; 

2) elektronicznie na adres e-mail: lgdzascianekmazowsza@wp.pl  

O ewentualnym wybraniu Państwa oferty zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie, 

e-mailowo, bądź listownie. 

Osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielaniem wyjaśnień 

dotyczących postępowania: 

 Anna Tyszka  

(29) 767-18-25,  

e-mai: lgdzascianekmazowsza@wp.pl  

 

Troszyn, dnia 2012-01-18 ZATWIERDZAM: 

 

 

 

Załączniki: 

1) Formularz oferty. 
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