
 
 
 

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
 

Operacja„Utworzenie sali komputerowej w miejscowości Charbielin”                    
współfinansowana jest  ze środków Unii Europejskiej  w ramach działania „WdraŜanie lokalnych strategii 

rozwoju” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
 
w związku z planowaną realizacją operacji „Utworzenie sali komputerowej w miejscowości 
Charbielin” zapraszamy   do składania ofert cenowych na poniŜsze ZADANIA  
 
Uwaga: dopuszcza się składanie ofert  częściowych:  
 
ZADANIE 1- wyposaŜenie sali komputerowej: 
 
a) 6 stacjonarnych zestawów komputerowych 
Minimalne wymagania dla kaŜdego zestawu: 
Dysk twardy: minimum 500GB 
Procesor: dwurdzeniowy minimum 2,8GHz 
Pamięć: minimum RAM 4GB 
System operacyjny: 64-bitowy, w najnowszej polskiej wersji językowej + oprogramowanie 
antywirusowe licencja dla kaŜdego zestawu 
Dodatki:  klawiatura+mysz + nagrywarka 
Monitor:  minimum 18,5” 
Gwarancja minimum 24 miesiące 
 
b) Urządzenie wielofunkcyjne (1 szt.) 
Wymagania minimalne: drukarka, skaner, kseropiarka kolorowe 
Gwarancja minimum 12 miesięcy 
 
c) Router (1 szt.) 
Wymagania minimalne: minimum 4 porty, prędkość minimum 100Mb/s  
Gwarancja minimum 24 miesiące 
 
d) Listwy zasilające (3 szt.) 
 
e) Komplet okablowania: minimum 25mb niezbędny do zainstalowania zestawów 
 
ZADANIE 2- zakup i dostawa biurek pod komputery  
Wymagania minimalne: drewnopodobne, kolor buk, wysuwana pólka na klawiaturę, dopuszczalne 
wykończenia metalowe 
 
ZADANIE 3 – zakup i dostawa krzeseł biurowych  
Wymagania minimalne: fotel obrotowy na kółkach, regulacja wysokości, kolor ciemny, tapicerowany  
 
ZADANIE 4 – zakup materiałów budowlanych  
Wymagania minimalne: 
 
 

  



 
Profil przyścienny UD28 6 szt. 
Folia czarna 35m2 
Profil CD60 23szt. 
Siatka z włókna szklanego 20m2 
Tynk maszynowy MP75 lekki 30kg 5szt. 
Płyta gipsowa kartonowa 1,2x2,6 HB 11szt. 
Wkręt fosfatyzowany 4,2 90D 250 szt. 
Wkręt fosfatyzowany 3,5x25m 1000 szt. 
Szpachla budowlana extra biała 5szt. 
Taśma Fibermesh 45m 2szt. 
Wapno budowlane 25kg hydratyzowane 30szt. 
NaroŜnik do mokrych tynków 3mb 12szt. 
Łącznik wzdłuŜny 0,5mm 15szt. 
Piana super plus 750ml 5szt. 
Uniflot 5kg 3szt. 
Grunt 5l 2szt. 
Cement port.”35” 25kg 56szt. 
Siatka zbrojeniowa zgrzewana 1x2 17szt. 
Farba biała 10l 3szt. 
Listwa podtynkowa W-6 3mb 30szt. 
Styropian 10cm EPS 038 Podłoga 33m2 
Płytki podłogowe grubość 6mm, wymiar 32x32cm, jeden kolor  30m2 
Płytki podłogowe grubość 6mm, wymiar 32x32cm, drugi  kolor 5m2 
Klej do płytek  150 kg 
Fuga 15 kg 
Grunt  5l 
Grunt akrylowy 5l 
 
 Miejsce i termin złoŜenia  oferty:   
 
Ofertę pisemną podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli prosimy złoŜyć 
listownie lub osobiście  na wskazany adres 48-340 Głuchołazy, Charbielin 27  
z dopiskiem: „oferta – sala” w terminie do dnia 17.04.2013r.  
 
Zamawiający, oświadcza i informuje, Ŝe niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter 
sondaŜu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym  
 
ZłoŜenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem 
Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i 
zawarcia umowy z wybranym oferentem. 
 

 
 
 


