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Zapytanie ofertowe.

I. ZAMAWIAJ ĄCY

Wigierski Ośrodek Turystyczno-Wypoczynkowy 
Głowicki Spółka Jawna
Gawrych Ruda 39B
16-402 Suwałki
NIP: 844-234-99-56, REGON: 200669576

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:
- zakup wyposażenia Sali konferencyjnej,
- zakup i montaż wyposażenia rekreacyjnego hotelu w postaci siłowni outdoor, 
Inwestycja realizowana będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 
Osi Priorytetowej III. Rozwój turystyki i kultury
Działania 3.2: Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej 
Poddziałania 3.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa.

Specyfikacja  i parametry techniczne oraz właściwości użytkowe, które muszą spełniać oferowane  
środki trwałe, a które w ofercie muszą bezwzględnie zostać potwierdzone przez Oferującego:

a) Wyposażenie Sali konferencyjnej:
• Ekran elektroniczny – szt. 1

format: 4:3 
szerokość powierzchni projekcyjnej: 200 cm
wysokość powierzchni projekcyjnej: 150 cm 

• Kserokopiarka monochromatyczna (zestaw combi) z funkcjami: drukowania, 
kopiowania, skanowania, wysyłania e-maili – szt. 1
format papieru: A6-A3
prędkość: do 28 kopii/min.

• Projektor o rozdzielczości optycznej 1024x768 – szt. 1
• Wizualizer ohp – szt. 1



• Multimedialna mównica z dwoma mikrofonami (jeden wbudowany, drugi 
przenośny), oświetleniem i wmontowanym wzmacniaczem oraz głośnikiem 
nagłaśniającym – szt. 1
Wymiary:
wysokość – 113 cm
pulpit – 58cm x 42 cm
Zasięg: do 25 m  

• Zestaw nagłośnienia konferencyjnego – szt. 1
- wzmacniacz 4x40W/100V z mikserem 5-wejściowym – 1 szt.
- głośniki multimedialne naścienne 60W/100V/90-19 000Hz. – 2 szt.
- głośniki konferencyjne sufitowe 12W/100V/100-20 000Hz. - 8 do 10 szt.

• Tablica interaktywna (z obsługą piórem bezprzewodowym) – szt. 1
Przekątna tablicy 102"
Przekątna powierzchni roboczej 96.5"
Powierzchnia robocza: 2150 mm x 1180 mm

• Krzesła konferencyjne z trwałym pulpitem – szt. 60
• Stoły konferencyjne o wymiarach: 200 cm x 80 cm – szt. 10 
• Stoły konferencyjne o wymiarach: 180 cm x 80 cm – szt. 10
• Flipchart magnetyczny na arkusze A1 o wymiarach: 70 cm x 100 cm – szt. 1
• Notebook z ekranem dotykowym – szt. 2

pamięć RAM: min. 2 GB
twardy dysk: min. 500 GB
procesor: min. 1,86 GHZ

• Radiotelefon (wodoodporny) z akumulatorem o żywotności min. 15h – szt. 4
• Lustrzanka cyfrowa – szt. 1

matryca do 24,1 mln pikseli 
obiektyw: 18-105 mm lub 18-200 mm

Termin realizacji zamówienia: od 15.09.2014 r. do 30.09.2014 r.

b) Siłownia Outdoor:
• Zestaw biegacz + orbitrek + pylon – szt. 1
• Zestaw drabinka z drążkiem + podciąg nóg + pylon – szt. 1
• Zestaw ławka + prostownik pleców + pylon – szt. 1
• Zestaw twister – wahadło – szt. 1
• Zestaw prasa nożna + wioślarz + pylon – szt. 1
• Zestaw wyciąg górny + wyciskanie siedząc + pylon – szt. 1

Termin realizacji zamówienia: od 15.09.2014 r. do 30.09.2014 r.

2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien podać całościową kwotę netto i brutto za przedmiot zamówienia.



Oferta powinna:
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta,
- podpisana przez wykonawcę.
W przypadku wyboru oferty udzielenie zamówienia nastąpi poprzez zawarcie umowy w formie 
pisemnej. 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres 
dyrektor@hotelnadwigrami.pl, faksu na nr: + 48 87 563 59 50, poczty, kuriera lub też dostarczona 
osobiście na adres: Gawrych Ruda 39B, 16-402 Suwałki do dnia 2014-09-13
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 2014-09-14, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty
zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Wigierskiego Ośrodka Turystyczno-
Wypoczynkowego Głowicki Spółka Jawna
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia zapytania 
ofertowego bez podania przyczyn.

V. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 100%

VI. DODATKOWE INFORMACJE

 Dodatkowych informacji udziela Pan Henryk Głowicki  pod numerem telefonu + 48 87 563 59 59, 
w siedzibie firmy w Gawrych Rudzie 39B, 16-402 Suwałki oraz adresem email: 
dyrektor@hotelnadwigrami.pl


