
 1 

 
 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.               Chojna, dnia 11 kwietnia 2013 r 

Ul. Słowiańska 1 

74-500 Chojna 

Tel.  (91) 414 16 44 
email: pukchojnadn@o2.pl 
 
 

Zapytanie ofertowe 
 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie 
ul. Słowiańska 1, 74-500 Chojna 
NIP: 858-16-63-165, REGON: 812416522, KRS: 0000076332 

 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest projektor multimedialny wraz z ekranem projekcyjnym,  

oraz niezbędnym okablowaniem i prezenterem multimedialnym. 
. 
2. Projektor: 

a) przeznaczenie – prezentacje biznesowe w sali konferencyjnej o relatywnie dużym  
nasłonecznieniu, 
b) wysoka rozdzielczość obrazu 
c) wysoka jakość obrazu na ekranie o szerokości ok. 2,5 metra. 
d) złącza: VGA, HDMI. 
Ekran: 
a) rozmiar – szerokość ok. 2,5 metra, 
b) proporcja kształtu 16:9, 4:3, 
c) możliwość montażu na ścianie 
d) stabilny statyw 
Prezenter: 
a) niewielkie gabaryty 
b) prostota obsługi 
c) urządzenie typu plug & play 
 
Dodatkowo prosimy o informację o:  
a) jasności ANSI, 
b) kontraście, 
c) czasie żywotności lampy, 
d) gwarancji na projektor i lampę, 
e) koszcie lampy, 
f) głośności urządzenia 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. 
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 10.05.2013 r. 
 
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 Oferent powinien stworzyć ofertę w postaci pliku PDF. 
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 Oferta powinna być: 
 - opatrzona pieczątką firmową, 
 - posiadać datę sporządzenia,  
 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 
 - podpisana czytelnie przez wykonawcę.  
 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

pukchojnadn@o2.pl, lub też dostarczona osobiście do siedziby firmy do dnia 30.04.2013.  
2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 06.05.2013, a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty 

zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem http://bip.pukchojna.pl 
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.pukchojna.pl 
VI. OCENA OFERT 
 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
 1 - cena  
 2 - jakość urządzeń 
 3- okres gwarancyjny 
 
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony 
internetowej znajdującej się pod adresem http://bip.pukchojna.pl. 
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