Chrzanów , 22.11.2017 r.

………………………………
pieczęć szkoły
Lukasnet Łukasz Jeż

ul. 11 Listopada 14
32-590 Libiąż
lukasnet@o2.pl

ZAPYTANIE O CENĘ
W ramach realizacji projektu "Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie
Centrum Kompetencji Zawodowych i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno elektronicznym i pomocniczym mechaniczno - górniczym"
Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się do Państwa Firmy
o wycenę:
Projektor multimedialny - 2 szt.
Dane techniczne:
Technologia
LCD
rozdzielczość ekranu 1280 x 800 pikseli
Jasność
3000 ANSI lum.
Kontrast
15000:1
obsługa
3D
odległość od ekranu 1,68 - 3,4 m
przekątna obrazu
0,8 - 8 m
Głośnik
tak
złącza zewnętrzne:
1 x HDMI (MHL)
1 x audio in (L/R)
1 x USB (A)
1 x USB (B)
1 x D-sub 15-pin wejście
1 x S-Video
1 x audio out (Mini Jack)
pobór mocy [ praca / spoczynek ] 270/3 W
głośność pracy 37 dB
Gwarancja producenta

Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto
Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu do dnia 24.11.2017 r.
Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę mgr inż. Marek Bator
Termin realizacji zamówienia – do 10 dni od daty otrzymania zamówienia

Powiatowe Centrum Edukacyjne, ul. Fabryczna 27, 32-500 Chrzanów, tel. 32 623 26 09, e-mail: pce_chrzanow@op.pl

Chrzanów , 21.11.2017 r.

………………………………
pieczęć szkoły
FIS-KOM Przemysław Kowalski

ul. Sądowa 4B
32-500 Chrzanów
biuro@fis-kom.com.pl

ZAPYTANIE O CENĘ
W ramach realizacji projektu "Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie
Centrum Kompetencji Zawodowych i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno elektronicznym i pomocniczym mechaniczno - górniczym"
Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się do Państwa Firmy
o wycenę:
Projektor multimedialny - 2 szt.
Dane techniczne:
Technologia
LCD
rozdzielczość ekranu 1280 x 800 pikseli
Jasność
3000 ANSI lum.
Kontrast
15000:1
obsługa
3D
odległość od ekranu 1,68 - 3,4 m
przekątna obrazu
0,8 - 8 m
Głośnik
tak
złącza zewnętrzne:
1 x HDMI (MHL)
1 x audio in (L/R)
1 x USB (A)
1 x USB (B)
1 x D-sub 15-pin wejście
1 x S-Video
1 x audio out (Mini Jack)
pobór mocy [ praca / spoczynek ] 270/3 W
głośność pracy 37 dB
Gwarancja producenta

Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto
Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu do dnia 24.11.2017 r.
Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę mgr inż. Marek Bator
Termin realizacji zamówienia – do 10 dni od daty otrzymania zamówienia

Powiatowe Centrum Edukacyjne, ul. Fabryczna 27, 32-500 Chrzanów, tel. 32 623 26 09, e-mail: pce_chrzanow@op.pl

Chrzanów , 21.11.2017 r.

………………………………
pieczęć szkoły
KSF Sp.z o.o. w Bielsku-Białej
Oddział Chrzanów
Aleja Henryka 19
Marcin.molik@fpc.bielsko.pl

ZAPYTANIE O CENĘ
W ramach realizacji projektu "Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie
Centrum Kompetencji Zawodowych i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno elektronicznym i pomocniczym mechaniczno - górniczym"
Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się do Państwa Firmy
o wycenę:
Projektor multimedialny - 2 szt.
Dane techniczne:
Technologia
LCD
rozdzielczość ekranu 1280 x 800 pikseli
Jasność
3000 ANSI lum.
Kontrast
15000:1
obsługa
3D
odległość od ekranu 1,68 - 3,4 m
przekątna obrazu
0,8 - 8 m
Głośnik
tak
złącza zewnętrzne:
1 x HDMI (MHL)
1 x audio in (L/R)
1 x USB (A)
1 x USB (B)
1 x D-sub 15-pin wejście
1 x S-Video
1 x audio out (Mini Jack)
pobór mocy [ praca / spoczynek ] 270/3 W
głośność pracy 37 dB
Gwarancja producenta

Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto
Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu do dnia 24.11.2017 r.
Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę mgr inż. Marek Bator
Termin realizacji zamówienia – do 10 dni od daty otrzymania zamówienia

Powiatowe Centrum Edukacyjne, ul. Fabryczna 27, 32-500 Chrzanów, tel. 32 623 26 09, e-mail: pce_chrzanow@op.pl

Chrzanów , 21.11.2017 r.

………………………………
pieczęć szkoły
Komputronik - Chrzanów

Centrum Handlowe MAX
ul. Trzebińska 40
chrzanow@komputronik.pl

ZAPYTANIE O CENĘ
W ramach realizacji projektu "Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie
Centrum Kompetencji Zawodowych i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno elektronicznym i pomocniczym mechaniczno - górniczym".
Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się do Państwa Firmy
o wycenę:
Projektor multimedialny - 2 szt.
Dane techniczne:
Technologia
LCD
rozdzielczość ekranu 1280 x 800 pikseli
Jasność
3000 ANSI lum.
Kontrast
15000:1
obsługa
3D
odległość od ekranu 1,68 - 3,4 m
przekątna obrazu
0,8 - 8 m
Głośnik
tak
złącza zewnętrzne:
1 x HDMI (MHL)
1 x audio in (L/R)
1 x USB (A)
1 x USB (B)
1 x D-sub 15-pin wejście
1 x S-Video
1 x audio out (Mini Jack)
pobór mocy [ praca / spoczynek ] 270/3 W
głośność pracy 37 dB
Gwarancja producenta

Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto
Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu do dnia 24.11.2017 r.
Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę mgr inż. Marek Bator
Termin realizacji zamówienia – do 10 dni od daty otrzymania zamówienia

Powiatowe Centrum Edukacyjne, ul. Fabryczna 27, 32-500 Chrzanów, tel. 32 623 26 09, e-mail: pce_chrzanow@op.pl

FORMULARZ OFERTY
Projektor multimedialny

Nazwa (Firma) Wykonawcy –
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres siedziby –
…………………………………………………………………………………………………………….………………
Adres do korespondencji –
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel. - ........................................................
fax - .........................................................
E-mail: ......................................................
NIP - ........................................................
REGON - ....................................................

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na zadanie ……………………………………………………..

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia - 2 szt. za cenę:

cena netto:.......................................... zł
cena brutto ………….…………………zł
słownie brutto.........................................................................................................................................................zł.

O parametrach technicznych nie gorszych jak niżej

OFERTA

Projektor multimedialny Dane techniczne:
Technologia
LCD
rozdzielczość ekranu 1280 x 800 pikseli
Jasność
3000 ANSI lum.
Kontrast
15000:1
obsługa
3D
odległość od ekranu 1,68 - 3,4 m
przekątna obrazu
0,8 - 8 m
Głośnik
tak
złącza zewnętrzne:
1 x HDMI (MHL)

Powiatowe Centrum Edukacyjne, ul. Fabryczna 27, 32-500 Chrzanów, tel. 32 623 26 09, e-mail: pce_chrzanow@op.pl

1 x audio in (L/R)
1 x USB (A)
1 x USB (B)
1 x D-sub 15-pin wejście
1 x S-Video
1 x audio out (Mini Jack)
pobór mocy [ praca / spoczynek ] 270/3 W
głośność pracy 37 dB
W komplecie uchwyt sufitowy.
Gwarancja producenta

Akceptujemy termin realizacji zamówienia wskazany przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym tj. 10 dni od dnia
otrzymania zamówienia
Gwarancja na zestaw wynosi ………. miesiące.
Gwarancja na podzespoły – jest gwarancją producenta realizowaną za pośrednictwem ..............................
Przedmiot zamówienia dostarczymy i rozładujemy na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego 32-500
Chrzanów, ul. Fabryczna 27
Serwis urządzenia będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta
Oświadczamy, że:
Zaoferowany sprzęt pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucji w Unii Europejskiej i nie pochodzi
z innych projektów
Oświadczamy, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku
wyboru niniejszej oferty.
Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej
oferty.

Miejscowość .................................................. dnia ...........................................

........................................................................
(pieczęć firmowa Wykonawcy i podpis osoby
uprawnionej do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy wraz z jego pieczątką
imienną)

Powiatowe Centrum Edukacyjne, ul. Fabryczna 27, 32-500 Chrzanów, tel. 32 623 26 09, e-mail: pce_chrzanow@op.pl

Powiatowe Centrum Edukacyjne, ul. Fabryczna 27, 32-500 Chrzanów, tel. 32 623 26 09, e-mail: pce_chrzanow@op.pl

