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zapytanicr:f-ertowe nr 6120tl

Dostawa zestawu gloSnikow 2.1 dla Stowarzyszenia Lokaln'a Grupa

Dzialania,,Lepsz.a P rzy szloSc Ziemi Ryckiej " z/s w Rykach

Dane Zamawiajqcego

Stowarzyszenie Lokalna Gru pa l)zialania

,ol.epsza PrzyszloSd Ziemi Ryckiej "
z/s w Rykach
ul. Wycz6lkowskiego 10 A
08-500 Ryki
REGON: 060436179, NIP: 5060081364

TEL.081 8657 484; FAX:081 8652 095

Tryb udzielenia zam6wienia

Regulamin zam6wiet'r pub l i cznych o wartoSci szacunkowej nieprzek r aczaj4cej

r6wnowartoSci 14.000 euro w Stowarzyszeniu l-okalna Grupa Dzialania,,Lepsza

PrzyszloS(, Ziemi Ryckie.i" z/s w Rykach zatwierdzony uchwal4 Nr 1712014 z dnia 12

czerwca2014 r.

Niniejszym zapytanie ol'ertowe nie stanowi zapytania w rozumieniu ustawy z dnia29
stycznia 2004 r. Prawo zanrowicn publicznych (tekst jednolity Dz.U.22015 r.poz.
2164\.

Przedmiot zam6wienia
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa gloSnik6w w zestawie 2.1 przezZamawiajqcego:

Wyrnagane parametry:

r lloSi gloSnik6w: 3 szt.

o IloSd gloSnik6w satelitanryclt: 2

o Glo5nik niskotonowy (sLrbwoot'er) '. tak

. Typ utz4dzenia: zestaw 2.1

. Typ komunikacji: przewodowa

o Moc gloSnika niskotonowego RMS -- l6 W lub wigcej

. OdstgP sygrralu od sztrtntt - 7-5 du
o Pilot

Rvki. dnraT kwietnia 2017 r.
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o Regulacja gloSno5ci

t WYiScie sluchawkowe
. Gwarancja-2lata lub wigcej

o Urzqdzenie nowe nie uzywane

r lloSi zestaw6w: I

4. Termin wykonania zam6wienia

Zamowienie nalezv wvkonai do dnia l9 kwietnia 2017 r.

5. Spos6b przekazania oSwiadczeri i dokumentow:
o Informacje drog4 pocztowq nalezy przyslac na adres:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania ,,l,epsza PrzyszloSd Ziemi Ryckiej"

z/s w Rykach, ul. Wycz6lkowskiego l0 A;08-500 Ryki
o Informacje f-aksem nalez.y przeslac na nLlnler 081 8652095

. Informacje e-mailem nalezy przeslai na aclres: lgftytL@guull.g9!0

6. Osoby uprawnione do porozumiewania sig z Wykonawcami:

Anna W4sowska- Prezes Zarzqdu tel. 606 835 659

Katarzyna Szkutnik * pracownik biura Tel. 81 8652 095

7. Opis sposobu przygotowania oferty
a. Oferta powinna by(, zlolona na fbrmr.rlarzu ol-ertowym. stanowi4cym zalqczniknr

I do zapytania of.ertowego.

b. Powinna zawierac formularz cenowy - r"alEc'tnik nr 2 do zapytania ofertowego.

c. Oferta powinna byc podpisanaprT.eT. upowaznion4 osobE.

d. Wykonawca ponosi wszelkie kosz-ty zwi4zartc z plzygotowanietn i zlozeniem oferty.

8. Miejsce i termin skladania oraz otwarcia ol'crt

o OfertQ naleLy zlotyc listownie, e-mailcm: lgclryki@.gmail.com, faksem:81

8652095lub w siedzibie Lamawiajqccgo, ti. Stowarzyszenie Lokalna Grupa

Dzialama ,,LepszaPrz.ysz.loic Ziemi l{yckiej" zis w Rykach, ul.

. 
tt.t6lkowskiego l0 A. do dnia 12.04.2016 r. godzina 13.00

9. Opis kryteri6w, kt6rymi Zamawiaj4cy bgdzic sig kicrowal przy wyborze oferty wraz

z podaniem znaczenia tych kryteri6w oraz sposoby oceny ofert
Przy wyborze ofert Zamawiaj4cy bgdzie sig kierowal nastgpuj4cym kryterium:

Cena oferty - waga l00ol,
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