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Zapytanie ofertowe nr 912017

Dostawa gloSnika przenoSnego dla Stowarzyszenia Lokalnir Grupa

Dzialania,,LepszaPrzyszloSc Ziemi Ryckiej" z/s w Rykach

Dane Zamawiaj4cego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania

,,Lepsza 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 zam6wieri publicznych o wartoSci szacunkowej nieprzekraczaj1cej

r6wnowartoSci 30.000 euro w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Dzialania,,Lepsza
PrzyszloSc Ziemi Ryckiej" z/s w Rykach zatwierdzony uchwal4 Nr 17l20l4 z dnia 12

czerwca2014 r.

Niniejszym zapytanie ofertowe nie stanowi zapytania w rozumieniu ustawy z dnia29
stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych (tekst j ednolity Dz. U . z 2015 r . poz.

2164).

Przedmiot zam6wienia
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa gloSnika przenoSnego przez Zamawiajqcego:

GloSnik:

Gwarancja - 2lata
typ urzqdzenta - mobilny
typ komunikacji - bezprzewodowa

rodzaj komunikacji - Bluetooth 4.0

iloSc gloSnik6w -l szt.

iloSc przetwornik6w -2 szt.

zasigg nadajnika - l5 m (lub wigcej)

moc gloSnika satelitarnego RMS - 4 W (lub wigcej)
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moc RMS - 2 x 4 W (lub wigcej)

min. czgstotliwoSi pzenoszenia - 80 Hz

maks. czgstotliwoSi przenoszenia -20 kHz
czas ptacy przy korzystaniu z akumulatora - do 10 godzin (lub wigcej)

4, Termin wykonania zam6wienia
Zamowienie naleZv wvkonai do dnia 19 kwietnia 2017 r.

Spos6b przekazania oSwiadczeri i dokument6w:
o lnformacje drog? pocztow4 nale?y przyslac na adres:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania ,,Lepsza PrzyszloSd Ziemi Ryckiej"
z/s w Rykach, ul. Wycz6lkowskiego 10 4;08-500 Ryki

o Informacje faksem nale2y przeslac na numer 081 8652095

o Informacje e-mailemnale|y przeslac na adres: ledryki@gmail.com

Osoby uprawnione do porozumiewania sig z Wykonawcami:
Anna W4sowska- Prezes Zarzqdu tel. 606 835 659

Katarzyna Szkutnik - pracownik biura Tel. 8 | 8652 095

Opis sposobu przygotowania oferfy
a. Oferta powinna byc zloZona na formularzu ofertolvym, stanowi4cym zalqczniknr

I do zapytania ofertowego.

b. Powinna zawrerac formularz cenowy - zal1cznrk nr 2 do zapytania ofertowego.

c. Oferta powinna by6 podpisanaprzez upowaznion4 osobg.

d. Wykorrawca ponosi wszelkie koszty zwi4zane z przygotowaniem i zloieniem oferfy.

Miejsce i termin skladania oraz otwarcia ofert
. Ofertg nale?y zloLy(,listownie, e-mailem: lgdrvki@gmail.com, faksem: 8l

8652095lub w siedzibie ZamawiajEcego, d. Stowarzyszenie Lokalna Grupa

Dzialania,,LepszaPrzysztoic Ziemi Ryckiej" z/s w Rykach, ul.

Wycz6lkowskiego l0 A, do dnia 13.04.2016 r. godzina 13.00

9. Opis kryteririw, kt6rymi Zamawiaj4cy bgdzie sig kierowal przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteri6w oraz sposoby oceny ofert

Przy wyborze ofert Zamawiapcy bgdzie sig kierowal nastgpuj4cym kryterium:
Cena oferty - waga I00' i tin 'Aru1Mt w)*,,I
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