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Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień
oub'licznvch, ktorych waftoścnie przekracza
'ńyraZoiej w złotych polskich rownowańości lolloty
30 tys. euro

PcMOcY iłoDZlNtE
ul. Wiezblwa l, tel, ?_52-76-14
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pieczęć zamawiającego

ZAPYTAN|E OFERTOWE nr 15l2g14

W związku zart'4ust.8ustawyzdnia29stycznia2004r'PrawozamÓWieńpublicznych
dostaw/ usług /robót
(t.j.Dz.Uz2014 poz, 1232 ) zwracamy się z zapytańiem ofeńowym o cenę
budowlanych*

1.
2.

łamawiĄący :,Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu

Przedmiot zamówienia:
2.1. pralka automatyczna - 3 szt
kolor: biały
ładowanie: od przodu
pojemność znamionowa

:

5,0kg

min prędkośćwirowania : 1000 obr/ min
42 x 60 x 85
wymiary bez elementów wystających (GxSxW) maks do
klasa energetyczna: A*
klasa efektywności prania: A

2.2,

chłodziarko, zamrażarka- 3 szt
pojemnośćużytkowa chłodziarki: maks, 175l
pojemnoścuzytkowa zamrażarki" maks, 60l

klasa energetyczna:A*
wymiary(SxwxG) maks 1 70x56x60

2,3,

kolor: biały
okres gwara nili - 24 miesiące
kuchenka mikrofalowa - 3 szt
kolor: biały
rodzaj sterowan ia: mechanicznie

Moc: 800W
pojemnośó: 20l

2.4

3, szt
komputer przenośny ( laptop) ulrazzoprogramowaniem 1600x900 pikseli
przekątna erńnu r7,b ruo większa, nomin-alna rozdzielczość
2
procesor 2,2 Ghz lub wyższy, wielordzeniowy minimum

pamięć RAM 4 GB

dysk twardy 500 GB
napęd optyczny DVD +/- RW
MB RAM
kańa graficzna(wyjście D-sub) z własną pamięcią 512
pojemnośćakumulatora (4,400 - 5,000 mAh)
Stick)
czytnik kań pamięci (xD, SD, MS-Pro, MMC, Memory
Bluetooth
1
Gbps),
komunikacja Wlil|EEE 802,11b/g/n, LAN
inteńejsy (2-4 USB)
Windows
system operacyjny kompatybilny w 100% zrodzinąMS

DL

D

okres gwarancji: 24 miesiące

Termin realizacjizamówienia: do 15 grudnia 2014r,
Cena jest jedynym kryterium oceny ofeń,
5. lnne istotne warunki zamówienia:
Zamawiający zastżega sobie prawo do:
. zmian realizacjizamówienia jeżeliwystępująprzyczyny od niego niezależnej, nie znanej
w chwili publikowania zapytania ofeńowego,
rniewyłonieniaŻadnegozwykonawcÓwbezpodawaniauzasadnienia,
taką
r przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku, gdy oceniani oferenci otrzymali

3.
4.

samą liczbę punktów.

6.

Sposób przygotowania ofeńy
(zał,nr,2),
Oiertę sporządzió należy nazałączonym druku "OFERTA'
.

pisemnej, na maszynie, komputerze,
ofeńę spoządzic natózy w ięzyru polskiń, w formie podpisaaa
Przez osobę uPowaŻnioną,
winna byc
nieścieralnym atramentem lub długopisem, ofeńa
napis " odpowiedź na
umieśció
w siedzibie zamawiającego na kopercie należy

składając ofeńę

7.

zapytanie ofeńowe nr 1512014".
Miejsce itermin złożeniaofeńy.

ofeńę złożyćmożnaosobiścieu zamawiającego

pcpR wągrowiec,

pocztą elektroniczną na adres sekretariatpcór@waorowiec,p|
do dnia 4 grudnia 2014r do godz,15,30

ul, wierzbowa 1 pok 6, pocztą,

lub faksem pod nr 67 26 27 614
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(data, podpis prowadzącego sprawę
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