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FPP-2215/4/POKL/2010 
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ 
 
Zapraszamy do złożenia propozycji cenowej (oferty) na:  Dostawę aparatu fotograficznego                
w ramach promocji projektu z zakresu promocji integracji społecznej w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.3. 
 

1. Zamawiający: 
Gmina Lubomierz, Plac Wolności 1, 59- 623 Lubomierz 
NIP:  616-12-76-526 
 

2. Nazwa projektu realizowanego w ramach PO KL:                                                           
„Razem dla Gminy Lubomierz” 
 

3. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:  
a) należy ją złożyć w następującej formie: w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, 

zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej tytułem: 
„Oferta cenowa na dostawę aparatu fotograficznego dla projektu „Razem dla Gminy 
Lubomierz” 

b) cena podana w ofercie musi być wyrażona cyfrowo i słownie 
c) oferta musi być sporządzona w języku polskim, czytelną i trwałą techniką 
d) oferta musi obejmować realizację całości zamówienia 
e) cena podana w ofercie musi zawierać koszt dostawy zamówienia 
f) załącznikiem do oferty powinna być charakterystyka oferowanego produktu 

 
4. Opis przedmiotu zamówienia:  

     Przedmiotem zamówienia jest: dostawa 1 szt. aparatu fotograficznego 
     Główne cechy ekranu: 

- aparat cyfrowy 
- ilość pikseli 11- 12 MP 
- optyka ogniskowa 4.6-119.6 
- zoom optyczny 24-26x 
- zoom cyfrowy nie mniejszy niż 5x 
- stabilizacja obrazu mechaniczna /cyfrowa 
- lampa błyskowa  
- pamięć wewnętrzna nie mniejsza niż 30 MB 
- karta pamięci  
- zasilanie akumulator 
- ładowarka 
- kabel USB 
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5. Termin dostawy: 

5 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia 
 

6. Propozycję cenową należy złożyć na załączonym formularzu.  
 
7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej: 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta (w sekretariacie), Plac Wolności 1                    
do dnia 21 maja 2010 r. do godz. 15 30.   

 
8.  Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny 
ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny. 
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
1 kryterium: cena - waga 100% 
Sposób oceny ofert: C (cena oferty) = najniższa cena łączna spośród złożonych ofert: cenę łączną 
oferty badanej x 100 pkt. 
 
9.  Kontakt z wykonawcą 
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami oraz wszelkich wyjaśnień udziela:  
Justyna August- gł. spec. ds. funduszy  pomocowych i promocji gminy , tel. 75 7833166 wew.33, 
 e-mail: justyna_august@lubomierz.pl 
 
 
 
 
Lubomierz, 13 maja 2010 r. 
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Zał. Nr 1  
        ……………., dnia……………… 
Dane dotyczące Wykonawcy: 
Nazwa:……………………………. 
Siedziba:………………………….. 
Nr tel./ fax:………………………. 
NIP:………………………………. 
REGON:…………………………. 
 Gmina Lubomierz 
 Plac Wolności 1 
 59- 623 Lubomierz 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na: 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

1.  Oferujemy: dostawę 1 sz. aparatu fotograficznego będącego przedmiotem zamówienia, 
zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie ryczałtowe: 

Cena brutto:…………………………………. 
(słownie: …………………………………………………………………………………..) 
 
Cena netto:…………………………………… 
(słownie: …………………………………………………………….…………………….)  
VAT:…………………………………………. 
 

2. Zamówienie wykonamy w terminie:………………………………….. 
3. Oświadczamy, że zawarte w „zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej”, warunki 

akceptujemy i zobowiązujemy się w przypadku przyjęcia naszej oferty do realizacji 
zamówienia w/w warunkach i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
 

Załącznik: 
Charakterystyka oferowanego produktu 
   

 
                                           

____________________________________________________ 
                                                                 (imię i nazwisko)podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 

 


