Warszawa, 2020-11-24

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu multimedialnego 6/20
I. Zamawiający:
Akademia Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
ul. Szczęśliwicka 40
02-353 Warszawa
NIP: 525-00-05-840
II. Przedmiot zamówienia
Zakup sprzętu multimedialnego
III. Opis przedmiotu zamówienia:
LP

Sprzęt

1
2
3
4
5

Projektor laserowy - EPSON L610 (6000lumenów)
Projektor szerokokątny - Short EPSON EB-530
Projektor EPSON EB-980
Mikrofon bezprzewodowy Shure BLX14E/W85-K3E
Zestaw mikrofonowy do kamery Sennheiser Ew 112 P G4-B
Zestaw konferencyjny Jabra Panacast komplet:
7510-209
Jabra SPEAK 510
6 14207-56
PanaCast table stand
8100-119
Jabra PanaCast MS
14207-58
PanaCast USB Hub
suma

Cena
jedn
netto

ilość netto brutto Gwarancja
2
1
5
1
1

60 mies
60 mies
60 mies
12 mies
12 mies

1

12 mies

IV. Kryterium oceny ofert: najniższa cena.
V. Sposób i warunki realizacji przedmiotu zamówienia:
1. Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 14 dni od zawarcia umowy.
2. Wykonawca dostarczy sprzęt multimedialny do siedziby zamawiającego na własny koszt
3. Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu wszelkie dokumenty konieczne do
realizacji gwarancji
VI. Termin i miejsce składania ofert.
Oferta powinna być przesłana do dnia 3.12.2020 do godziny 9:00 za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: kk@aps.edu.pl

VII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
w sprawach merytorycznych: Krzysztof Kochanowski, e-mail: kk@aps.edu.pl
w sprawach formalnych: Agnieszka Mirkowicz, e-mail: amirkowicz@aps.edu.pl
VIII Wymagania dotyczące wadium.
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 2000 PLN (słownie:
dwa tysiące złotych).
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w pieniądzu
na rachunek bankowy Zamawiającego: nr rachunku: 61 2490 0005 0000 4530 3456 2606,
Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu zapytania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w
ofercie,
2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy.

Uwaga:

Niniejsze zapytanie nie podlega pod rygory ustawy Prawo zamówień publicznych.
Załączniki:
- wzór umowy
- formularz oferty

