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Zapytanie ofertowe
w sprawie zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych*
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (dalej „Urząd”
lub „zamawiający”) zaprasza do składania ofert w przedmiocie:
dostawa/zakup projektorów multimedialnych w liczbie 8 szt.
Przedmiot i zakres zamówienia: określone w formularzu OFERTA w formie specyfikacji technicznych
Urządzeń w odniesieniu do 5 szt. / rodzaj 1. oraz 3 szt. / rodzaj 2.
Miejsce dostarczenia: siedziba zamawiającego
Termin wykonania / termin odbioru przez zamawiającego: 21 dni od dnia zawarcia umowy
Zapytanie ofertowe kierowane jest do wykonawców posiadających zdolność techniczną lub zawodową oraz
dysponujących wykwalifikowanymi osobami, które zapewniają realizację zamówienia na odpowiednim
poziomie jakości dostaw/usług.
Sposób obliczenia ceny: liczba zamawianych towarów/usług, pomnożona przez zaoferowane ceny
jednostkowe z uwzględnieniem należnego podatku od towarów i usług (VAT) w ramach tabeli
zamieszczonej w formularzu OFERTA. Na terenie kompleksu Adgar Park West postój do 15 minut jest
bezpłatny. Każda rozpoczęta godzina po upływie bezpłatnego czasu kosztuje 6,00 zł dla parkingu
podziemnego oraz naziemnego (zewnętrznego).
Ewentualne wyjaśnienia uzyskać można na 3 dni przed upływem składania ofert, kontaktując się pocztą
elektroniczną na adres: zbigniew.buczek@urpl.gov.pl
Oferty prosimy składać na załączonym formularzu, w terminie do 24 kwietnia 2019 r. przesyłając
odwzorowanie cyfrowe (skan) OFERTY pocztą elektroniczną jednocześnie na adresy:
zbigniew.buczek@urpl.gov.pl oraz zampubl@urpl.gov.pl
Wpłynięcie oferty zostanie niezwłoczne potwierdzone danemu wykonawcy pocztą elektroniczną, co nie
stanowi zawarcia umowy.
Wykonanie zamówienia zostanie powierzone wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę za wykonanie
zamówienia i przyjął wymagania zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji w celu ustalenia ostatecznej ceny,
z wybranymi wykonawcami, którzy złożyli oferty oraz spełniają wymagania w zakresie właściwości
podmiotowej i przedmiotu zamówienia.

*

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

OFERENT/WYKONAWCA

nazwa, siedziba, adres,
NIP, REGON, e-mail, telefon

OFERTA
ZAMAWIAJĄCY

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181C

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe (BAG-AGW.043.4.2019) dot. zamówienia w przedmiocie
dostawa/zakup projektorów multimedialnych w liczbie 8 szt.
składamy ofertę na wykonanie ww. zamówienia za całkowitą cenę brutto ……………………….. PLN,
(słownie złotych: ……………………………………………………………………………………….)
w tym kwota należnego podatku od towarów i usług (VAT) …………………. PLN,
co wynika z zestawienia:
rodzaj

Urządzenie

1.

projektor multimedialny ………………………………

2.

projektor multimedialny ………………………………

(model/typ/producent )
(model/typ/producent )

liczba

cena jednostkowa
netto (bez VAT)

łączna wartość
brutto (z VAT)

5 szt.
identycznych

PLN/szt.

PLN

3 szt.
identyczne

PLN/szt.

PLN

cena całkowita

PLN

1. Zapewniamy, że wszystkie zaoferowane Urządzenia spełniają wszystkie wymagania dotyczące
parametrów określonych w specyfikacjach technicznych, odpowiednio do rodzaju 1. i rodzaju 2.:
parametry Urządzenia
źródło światła
żywotność źródła światła
jasność
kontrast dynamiczny
rozdzielczość optyczna
proporcje obrazu
odległość od ekranu
wejścia
zasilanie
regulacja efektu
„Keystone”
zoom optyczny
obiektyw
sposoby projekcji
menu ekranowe
wyposażenie
masa
gwarancja

wymagania dot. 5 szt. / rodzaj 1.
wymagania dot. 3 szt. / rodzaj 2.
LED lub Laser i LED
LED lub Laser i LED
minimum 15 000 godzin (bez użycia trybu Eco) minimum 25 000 godzin (bez użycia trybu Eco)
co najmniej 2 500 ANSI lumen
co najmniej 600 ANSI lumen
co najmniej 160 000
co najmniej 10 000:1
1920x1080 (FHD)
1920x1080 (FHD)
16:9 lub 16:10
16:9 lub 16:10
1,0 m – 5,0 m lub szerszy zakres z zachowaniem
0,5 m – 4,0 m lub szerszy zakres z
wskazanego, zapewniający prawidłowy obraz na
zachowaniem wskazanego, zapewniający
ekranie
prawidłowy obraz na ekranie
co najmniej 1x VGA i 1xHDMI
co najmniej 1xHDMI
wartość skuteczna 230-240V/50 Hz
wartość skuteczna 230-240V/50 Hz
pionowa i pozioma, dopuszczona automatyczna
pionowa i pozioma,
pionowa; możliwość regulacji z panelu Urządzenia
dopuszczona automatyczna pionowa
i za pomocą pilota zdalnego sterowania
minimum 1,2
minimum 1,2
standard (2.0:1)
standard (2.0:1)
desk/ceiling
desk
w języku polskim
w języku polskim
pilot zdalnego sterowania wraz z bateriami
pilot zdalnego sterowania wraz z bateriami
mechaniczna osłona obiektywu
mechaniczna osłona obiektywu
pokrowiec
maksimum 3,5 kg
maksimum 0,8 kg
okres gwarancji co najmniej 3 lata, na warunkach określonych we wzorze umowy

2. Oświadczamy, że posiadamy zdolność techniczną lub zawodową i dysponujemy wykwalifikowanymi
osobami, które zapewniają realizację zamówienia z należytą starannością w celu uzyskania
odpowiedniego poziomu jakości dostaw/usług.
3. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy.

4. Zapoznaliśmy się z postanowieniami (wzorem) umowy, które przedstawiono wraz z zapytaniem
ofertowym, a w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do zawarcia
umowy na warunkach podanych we wzorze, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
5. Uważamy się za związanych tą ofertą w terminie do 20 maja 2019 r.
6. Przyjęliśmy do wiadomości informacje udostępnione wraz z zapytaniem ofertowym, w zakresie
wynikającym z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
7. Wyrażamy zgodę na zamieszczenie przez zamawiającego na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji
Publicznej, zawartych w ofercie danych oferenta/wykonawcy oraz ceny lub cen.

……………………………..
miejscowość, data

…………………………………………………
podpis oferenta/wykonawcy, pieczątka firmowa

