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ZAPYTANIE OFERTOWE na wyłonienie dostawcy 5 szt. identycznych projektorów 

multimedialnych. 

 

Nr postępowania: 2/06/2013,  data: 11.06.2013 r. 
 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo 
ul. Wiśniowa 40b lokal 8 
02-520 Warszawa 
KRS 0000049694, NIP: 527-13-11-973 
 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest usługa zakupu (wraz z dostawą) 5 szt. identycznych 
projektorów multimedialnych w ramach projektu pn. „Wsparcie środowiska osób 
niepełnosprawnych terenów wiejskich i małomiasteczkowych” w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,  Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, w 
ramach Działania 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Podziałanie 
1.3.6 PFRON - projekty systemowe,  współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
 
Projektory multimedialne powinny posiadać parametry równoważne lub nie gorsze niż:   
 
Parametr: Wartość minimalna: Punkty możliwe do uzyskania: 

Technologia obrazu: DLP  

Rozdzielczość podstawowa: 1024 x 768  

Rozdzielczość maksymalna: 1920 x 1080  

Proporcje obrazu:  16:9,  4:3  

Jasność:  Minimum: 3200 ANSI lum 1 punkt. 
Za każde 100 ANSI więcej: 
+1 punkt 

Kontrast: Minimum: 2400:1 1 punkt 
Za każde 100:1 więcej: 
+1 punkt 

Żywotność lampy (tryb normalny): 2500 godzin 1 punkt 
Za każde 500 godzin żywotności 
lampy w trybie normalnym 
+2 punkty 

Wyjścia: S-Video, HDMI, D-sub  

Maksymalne wymiary: Wysokość: 150 mm, szerokość: 400  
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mm, głębokość: 400 mm 

Maksymalna waga: 3,5 kg  

Akcesoria dodatkowe:  Torba, Pilot, kabel VGA, kabel 
zasilający 

 

Gwarancja na projektor 12 miesięcy 1 punkt. 
Za każde 12 miesięcy  
+1 punkt 

Gwarancja na lampę 12 miesięcy 1 punkt 
Za każde 3 miesiące więcej 
+1 punkt 

Dostawa sprzętu do biur zamawiającego w ramach usługi.  

 
3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

CPV : 38652100-1 – projektory 
 

4. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY 
a. dostawa projektorów do siedziby zamawiającego: 

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo 
ul. Wiśniowa 40b lokal 8 
02-520 Warszawa 

b. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.  
c. Zamawiający  nie dopuszcza  możliwości  powierzenia  części  lub  całości  zamówienia 

podwykonawcom. 
d. Oferty wariantowe nie będą brane pod uwagę. 

 
5. ZADANIA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO 
Udzielenie informacji i wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości dotyczących przedmiotu 

zamówienia. 
 

6. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
Dostawa sprzętu do dnia: 9.07.2013r.,  
Miejsce dostawy sprzętu: 
ul. Wiśniowa 40b lokal 8,  
02-520 Warszawa   

 
7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  
a. Są  uprawnieni  do  występowania  w  obrocie  prawnym  zgodnie  z  wymogami 

ustawowymi,  
b.  Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny do 

wykonania zamówienia. 
c. Nie są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. 
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8. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 
 

a. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (wzór 
stanowi załącznik nr 1), 

b. Wypełniony formularz oferty (wzór stanowi załącznik nr 2), 
c. Kopia zaświadczenia o wpisie do CEIDG bądź kopia aktualnego wypisu z KRS, bądź 

inny dokument zaświadczający o umocowaniu prawnym wykonawcy. 
d. Pisemnie oświadczenie o wykonaniu w ciągu ostatnich 2 lat co najmniej 2 dostaw 

sprzętu komputerowego na kwotę powyżej 5000 zł każda, ze wskazaniem danych 
odbiorcy sprzętu. 

e. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.  
 

 
9. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ 

NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA 
 

Rozliczenia związane z realizacją zamówienia będą prowadzone w PLN 
 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

a. Oferta powinna zawierać typ i model urządzeń  wraz z specyfikacją (wypełniony 
załącznik nr 2), 

b. Oferta powinna być wypełniona komputerowo,  
c. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane,  
d. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową,  
e. Oferta  musi  być  podpisana  przez  wykonawcę,  który widnieje  w Krajowym  

Rejestrze  Sądowym,  wydruku  z  CEIDG  lub  innym  dokumencie zaświadczającym o 
jej umocowaniu prawnym. Oferta może być złożona przez Pełnomocnika – w takim 
wypadku niezbędne jest przedłożenie pełnomocnictwa do reprezentowania 
wykonawcy, 

f. Oferta powinna zawierać cenę ogółem wykonania zamówienia podaną w kwocie 
brutto i netto,   

g. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, 
h. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

 
 

11. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI 
WYKONAWCAMI 

Tomasz Hardecki – Specjalista IT,  
Mail: tomasz.hardecki@idn.org.pl 
Tel. kontaktowy: 604115084 
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12. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 
Ofertę należy złożyć w formie drukowanej w biurze zamawiającego (koperta powinna 

zawierać opis „Oferta cenowa na zakup projektorów 1”) lub w formie elektronicznej, w 
postaci załącznika do e-maila przesłanego na adres tomasz.hardecki@idn.org.pl (oferta w 
formie skan-u ze złożonym podpisem wykonawcy) do dnia 25 czerwca 2013 roku, do godziny 
16.00.  

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
 

13. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY 
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert 

spośród Usługodawców spełniających warunki  określone w punkcie 7 w oparciu o poniższe 
kryteria: 

a. Cena zamówienia 
b. Suma punktów zdobyta za poszczególne parametry oferowanego sprzętu (zgodnie z 

tabelą zawartą w części 2 niniejszego zapytania ofertowego). 
 

14. SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY 
 

a. Wagi punktowe lub procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert: 
Cena zamówienia – waga 5 % 
Suma punktów zdobytych za poszczególne parametry sprzętu – waga 95 % 

 
b. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium: 
 
Cena urządzenia: 
(cena brutto oferty najtańszej)/(cena brutto oferty badanej) X 5= liczba punktów za cenę 

zamówienia. 
 

Suma punktów zdobytych za poszczególne parametry sprzętu 
(suma zdobytych punktów oferty badanej) / (suma zdobytych punktów w ofercie, która 

zdobyła najwięcej punktów za poszczególne podzespoły) X 95 = liczba punktów za parametry 
sprzętu 
 

Liczba punktów za cenę + liczba punktów za parametry = ogólna liczba punktów oferty. 
 

15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 
Na podstawie złożonej oferty zostanie sporządzona umowa, podpisana przez obie strony. 

W umowie zostaną zawarte dalsze procedury związane z finalizacją zamówienia. 
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16. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Termin związania ofertą to 14 dni kalendarzowych od dnia otwarcia ofert. 

 
17. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów 
postępowania. 
 

18. FINANSOWANIE 
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pt. „Wsparcie środowiska osób 
niepełnosprawnych terenów wiejskich i małomiasteczkowych” w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,  Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, w 
ramach Działania 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, 
Podziałanie 1.3.6 PFRON - projekty systemowe.  
 

19. UWAGI KOŃCOWE 
a. Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są z 

beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub 
kapitałowo. 

b. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień 
publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w 
rozumieniu kodeksu cywilnego.  

c. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Pomocy 
Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo do zawarcia umowy. Fundacja 
może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji. 

d. Wartość brutto całego zamówienia nie może przekraczać kwoty 11 000 zł. 
 

20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
Do zapytania ofertowego dołączono: 
Załącznik nr 1 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych  
Załącznik nr 2 – formularz oferty 
 
 

        …………………………………… 

         (data i podpis) 

 
 

 


