
Gmina Opoczno
26-300 Opoczno,
ul. Staromiejska 6
Tel. 44 7363127

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na realizację: "Dostawa artykułów przeznaczonych na nagrody w konkursach

organizowanych przez gminę Opoczno".

L Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umlesclc
nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: "Dostawa
artykułów przeznaczonych na nagrody w konkursach organizowanych przez gminę
Opoczno".
Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta
powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.

II, Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą przez wykonawcę do siedziby
zamawiającego artykułów przeznaczonych na nagrody w konkursach
organizowanych przez gminę Opoczno, tj.

l. rower dziecięcy - 3 sztuki o następujących parametrach:
- rama: stalowa,
- biegi: minimum jednorzędowa piasta z hamulcem w torpedzie,
- piasty: przednia stalowa, tylna z hamulcem torpedo,
- hamulce: przedni szczękowy tył torpedo,
- opony: 16 cali,
- wyposażenie dodatkowe: błotniki przód i tył, bagażnik, kółka podporowe do nauki jazdy,

pełna osłona łańcucha, dzwonek lub piszczałka, odblaskowe oświetlenie na kołach.
2. łyżworolki - 3 pary o następujących parametrach:

- rozmiar: S;
- regulacja rozmiaru buta w zakresie do 4 numerów;
- but miękki;
- mocowanie: pasek z klamrą, pasek z rzepem, sznurowanie;
- tylny hamulec.

3. zestaw ochraniaczy na kolana, łokcie i nadgarstki - 31zestawy o
następujących parametrach:

- rozmiar: S;
- 2 ochraniacze na nadgarstki
- 2 ochraniacze na łokcie
- 2 ochraniacze na kolana
- mocowanie: elastyczne paski z zapięciem na rzepy
- poziom skuteczności ochrony: l - przeznaczone do uprawiania zwykłych sportów rolkarskich

zgodnie z normą EN 14120
- przeznaczone do użytku dla osób o masie ciała między 25-50 kg - przedział B zgodnie z

normą EN l 4 l 20
4. pamięć przenośna USB- 3 sztuki o następujących parametrach:

- pojemność 4 GB;
- oprawa: silikonowa bransoletka.

5. aparat fotograficzny - 3 sztuki o parametrach:
- rozdzielczość 16 mln pikseli;
- S-krotnym zoomem optyczny;
- 2,7 calowy wyświetlacz LeD;
- nagrywanie filmów HD (720p);
- powłoka przeciwodblaskowa wyświetlacza;
- możliwość regulacji jasności;
- funkcja redukcji rozmycia obiektu w ruchu;
- zasilanie: baterie;



- bezprzewodowo transmisjo danych: możliwość przesyłania zdjęć cyfrowych (w formacie
JPEG) bezpośrednio do urządzenia inteligentnego lub komputera;
- wbudowano lampo błyskowo;
- kabel USBi pasek do aparatu.

6. odtwarzacz MP4 - 3 sztuki o następujących parametrach:
- 8 GB pomięci;
- wbudowane radio Fm;
- wyświetlacz TFTLeD 1.8"
- menu w języku polskim;
- odtworzone formaty: mp3, WMA, WMV, ASF, WAV, ACT;
- equalizer: Naturo!, Rock, Pop, Classic;
- możliwość nagrywania radio;
- może służyć jako pendrive;
- przeglądarko zdjęć;
- dyktafon.

7. słuchawki bezprzewodowe - 3 sztuki o następujących parametrach:
- typ: bezprzewodowe, nauszne;
- Czułość [d B/mW] 105;
- Pasmo przenoszenia do [Hz] 20000;
- Min. pasmo przenoszenia [Hz] 20;
- Komunikacjo z komputerem 3.5 mm;
- Wyposażenie: Kabel USB,Płoski kabel z regulacją głośności;
- Baterio: wbudowano; litowo 3.7V (do 13 godzin odtwarzania)

# -Obsługiwane formaty audio: MP3/WMA
- Wbudowany wzmacniacz basu
- Ładowanie poprzez kabel USB

8. kamera internetowa - 3 sztuki o parametrach:
- częstotliwość klatek: 30;
- mikrofon;
- interfejs: USB2.0;
- zasilanie: USB;
- mocowanie no notebook.

9. odkurzacz - l sztuko o parametrach:
- moc silnika: 1800 W;
- moc ssania: 440 W;
- typ filtra: tekstylny;
- pojemność worka: 2,5 litra;
- zasięg pracy: 9 m;
- zasilanie: 230-240 V 50/60 Hz;
- wyposażenie: ruro teleskopowo, wąż ssący, ssawko-szczotko z przełącznikiem parkiet-
dywan, ssawko szczelinowo, instrukcjo obsługi w języku polskim, karto gwarancyjno, szczotko
do kurzu.

I.

10. żelazko - l sztuko o parametrach:
- rodzaj stopy: ceramiczno;
- moc: 2000 W;
- wytwornico pory: wbudowano;
- wytwarzanie pory: 35 g/min;
- regulacjo strumienia pory;
- pionowy wyrzut pory;
- blokado kopania;
- spryskiwacz;
- długość przewodu sieciowego: 3 m.

11. parowar - l sztuko o parametrach:
- 9 automatycznych programów gotowania;
- wyświetlacz LCD;
- sygnał dźwiękowy broku wody;
- regulacjo czasu gotowania:



- minutnik elektroniczny;
- gotowanie no parze;
- podtrzymywanie ciepło;
- zabezpieczenie przed przegrzaniem;
- zabezpieczenie przed włączeniem bez wody;
- wskaźnik poziomu wody.

Termin realizacji zamówienia: 27 czerwca 2013 r. - wymagany

Gwarancjo no przedmiot zamówienia wynosi, co najmniej 1 rok od terminu wykonania
zamówienia.

III. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym/i kryterium/iami:
Najniższa ceno - 100%

IV. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące
dokumenty:
1. Uzupełniony formularz ofertowy.
2. Karty katalogowe oferowanego sprzętu.
3. Parafowany egzemplarz umowy.

V. Opis sposobu obliczania ceny:
W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawco
jest zobowiązany do podania ceny netto dostawy będącej przedmiotem zamówienia
powiększonej o obowiązujący podatek VAT.

VI. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną dostawę obowiązuje przez cały
okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.

VII. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 17 czerwca 2013 r. do godz. 12:00 w siedzibie
Zamawiającego ul. Staromiejsko 6, 26-300 Opoczno, sekretariat Urzędu Miejskiego, w
zamkniętej kopercie opisanej zgodnie ze wskazówkami z pkt. I. Oferto otrzymano przez
Zamawiającego po upływie terminu no składanie ofert zóstanie zwrócono bez
otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegało procesowi oGeny. Wykonawco może
złożyć tylko jedną ofertę, wykonawco może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną
przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego no składanie ofert.

VIII. Miejsce oraz termin otwarcia oferty:
Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi 17 czerwca 2013 r. godz. 12:30 w
siedzibie Zamawiającego ul. Staromiejsko 6, 26-300 Opoczno, pok. B2. Osobą
uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest Pani Magdaleno Jarzębowska, tel.
44 736-31-27, e-mail: magdalena.jarzebowska@um.opoczno.pl.

IX. Informacje dotyczące realizacji zamówienia:
W terminie do 3 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty
Wykonawco, którego oferto zostało uznano za naj korzystniejszą w postępowaniu, jest
zobowiązany do podpisania umowy. Umowo musi za ierać w swojej te 'ci wszystkie
elementy oferty Wykonawcy.

Załgczniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Parafowany egzemplarz umowy.

mailto:magdalena.jarzebowska@um.opoczno.pl.

