
 

Projekt „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszy start” realizowany przez Zespół Szkół 
Mechanicznych i Ogólnokształcących w Łomży Nr 5 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

Łomża, dn. 20.09.2010 

Zapytanie ofertowe 

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży działając na podstawie art. 4 
pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 
z późn. zm.), art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 
157, poz. 1240 z późn. zm.) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na projektory multimedialne do 
realizacji projektu „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszy start”, 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Oferent powinien także przedstawić informacje o: 
1. Szybkości realizacji zamówienia, 
2. Możliwości bezpośredniej dostawy zamówienia do zamawiającego. 

 

W załączniku przedstawiono szczegółowy zakres zamówienia. 

Oferty należy składać listownie (decyduje data wpłynięcia oferty) lub osobiście w Zespole Szkół 
Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży do dnia 27.09.2010 do godz. 12.00 

Przy  wyborze  oferty  zamawiający  będzie  się kierował kryteriami  art.  44  ust.  3  pkt.1  ustawy  o  
finansach publicznych biorąc pod uwagę możliwości określone w budżecie projektu. 

Przy wyborze oferty zamawiający brał będzie pod uwagę następujące kryteria: 
1. Spełnienia wszystkich parametrów technicznych ujętych w zapytaniu ofertowym 
2. Najniższa cena 
3. Szybkość realizacji zamówienia 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianych materiałów zachowując 
wysokość ceny jednostkowej podanej w ofercie.  

Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół 
Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 oraz na stronie internetowej projektu znajdujące się pod 
adresem: www.efs.zsmio.pl/lepszystart. 

Kontakt: 
Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 
ulica Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża 
tel. (086) 219-87-93, tel./fax (086) 218-62-39 
e-mail: efs.zsmio@wp.pl 

mailto:efs.zsmio@wp.pl
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Załącznik.  
Oferowany sprzęt ma posiadać parametry techniczne nie gorsze niż w szczegółowym zakresie zamówienia. 
 
Szczegółowy zakres zamówienia: 

produkt Liczba 
sztuk 

cena 
brutto 

UWAGI 
MARKA 

PROJEKTOR MULTIMEDIALNY: 

· Rozdzielczość rzeczywista1024 x 768 (XGA) pikseli 
· Ilość pikseli nie mniej niż 786,432; Liczba wyświetlanych kolorów16,7 mln 
· Rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu4:3 
· Dołączony obiektyw - Ogniskowa obiektywu21,95-24,18 mm; - Przesłona2,51-2,69 
· ZoomOptyczny (manualny) 
· Współczynnik powiększenia (optyczny)1,1 : 1 
· Zniekształceń trapezowych (Keystone)± 40 (w pionie) stopni; -Cyfrowa korekcja Keystona 
· Moc lampy190 Wat 
· Żywotność lampy (tryb normalny)4500 godz. 
· Żywotność lampy (tryb cichy)6000 godz. 
· Jasność (tryb normalny)2700 ANSI Lum.; - Kontrast (tryb normalny)3000:1 
· Poziom hałasu (tryb normalny)30 dBPoziom hałasu (tryb cichy)28 dB 
· Wielkość obrazu23-300 cali 
· Wielkość obrazu (przy 2 m)50 cali 
· Złącza obowiązkowe (wejścia) 

· 2 x D-sub 15-pin 
· 1 x HDMI 
· 1 x Mini DIN 4-pin (S-Video) 
· 1 x RCA (wideo) 
· 1 x stereo mini-jack 
· 1 x RS232 
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· 1 x USB typ B 

· Złącza (wyjścia) 
· 1 x D-sub 15-pin 
· 1 x stereo mini-jack 

· Zawartość opakowania 
· Kabel D-Sub 15-pin 
· kabel zasilający 
· Instrukcja 

KOSZT CAŁKOWITY OFERTY BRUTTO  

 

1. Szybkość realizacji zamówienia …………………………….. od momentu zamówienia.  

2. Możliwości bezpośredniej dostawy zamówienia do zamawiającego (TAK/NIE) 

 

 

…………..……………………………. 

(Nazwa i pieczęć firmy oraz podpis osoby reprezentującej) 


