
 
Numer sprawy: BOŚ 340-9/09 
 

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE 
 
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, 
poz. 1058) określonego w art. 4 pkt. 8. 
 

Gmina Wąsosz prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie: 
 
I. Przedmiotem niniejszego postępowania jest 
Dostawa dwóch projektorów oraz dwóch ekranów projekcyjnych o następującej charakterystyce: 
Charakterystyka projektora: 
Rozdzielczość: SVGA ( 800x600) 
Ilość kolorów: 16.7 miliona kolorów 
Jasność min. 2200 ANSI lumenów 
Standardy video: NTSC, PAL, SECAM, PC. 
Charakterystyka ekranu projekcyjnego: na stojaku o wymiarach 175 x 175 cm. 
II. Termin wykonania zamówienia: 3 tygodnie od dnia złożenia zamówienia. 
III. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  
cena: 100% 
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania dotyczące wykonania zamówienia. 
Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Firmie, która przedstawi 
najkorzystniejszą ofertę zostanie powierzone zamówienie. Od decyzji Zamawiającego nie 
przysługują środki odwoławcze. 
IV. Miejsce i termin składania ofert: 
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia: 2009-10-08 do godz. 11.00 
Gmina Wąsosz 
Pl. Wolności 17 
56-210 Wąsosz 
Pokój nr 19 
V. Wyniki zostaną podane na stronie internetowej www.wasosz.eu 
oraz przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty. 
VI. Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest: 
stanowisko  Inspektor  
imię i nazwisko Grzegorz Kordiak   
tel.   0 - 65 543 78 50   
fax.    0 - 65 543 77 08   
w terminach   w godzinach od 9.00 do 14.00  
 
Załączniki: 
  1. Formularz cenowy  
  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków  
 
 

Burmistrz Wąsosza 
 
 

Zbigniew Stuczyk 
 



Załącznik nr 1 
O F E R T A 

 
Do:    GMINA WĄSOSZ 

     PL. WOLNOŚCI 17 
                  56-210 WĄSOSZ 

        /Zamawiający/ 

 
Nazwa Wykonawcy: 
____________________________________________________________________ 
 
Adres Wykonawcy:   ___________________________________________________________________ 

 
Telefon: _____________________________________________________________________________ 
 
NIP: ________________________________________________________________________________ 
  
REGON: 
_____________________________________________________________________________ 
  
Faks na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję: _____________________________________ 

 
 
Przedmiot oferty:  

Dostawa dwóch projektorów oraz dwóch ekranów projekcyjnych 
 

Cena oferty:  
a) bez podatku VAT: ....................................................................................................... 
 
b) podatek VAT: ………………………………………………………………………………… 
 
c) z podatkiem VAT: ........................................................................................................ 
 
 
1. Usługę wykonamy w terminie wymaganym przez zamawiającego. 
2. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu. 

 
 

 

 

 
miejscowość i data       podpis oferenta 

 
 
 

 



 
Załącznik nr 2 

 
 

 
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW 

 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
 
  
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Gminę Wąsosz:  
 
1. Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności. 
 
 
 

................................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 

 
 

 

 


