Załącznik nr 4 do Regulaminu
Zam. Publicznych do 30 000 euro

Ośrodek Sportu i Rekreacji
Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

04-393 Warszawa , ul. Siennicka 40, tel. 22 870 13 27, fax. 22 870 13 27 wew. 120, e-mail: sekretariat@osir.waw.pl

Warszawa, dnia 15.01.2018 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Szanowni Państwo,
Uprzejmie prosimy o złożenie oferty cenowej (wg poniższego wzoru)
na dostawę projektora multimedialnego oraz ekranu podłogowego
rozwijanego z kasety ku górze i zwrotne przesłanie jej e-mailem/pocztą/dostarczenie osobiste (pod rygorem nieważności oferty) w
zamkniętej kopercie oznakowanej napisem „PROJEKTOR” i pieczątką
firmową na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe
m.st. Warszawy, ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa (Hala sportowa).

do dnia 19.01.2018 roku
do godz. 10.00
......................................................................................................
(szczegółowy opis w załączniku do zapytania ofertowego)

OFERTA
1. Oferowana cena netto

- ................ zł

2. Kwota podatku VAT

- ................ zł

3. Oferowana cena brutto

- ................ zł

4. Okres udzielenia gwarancji

- ………...mies.

5. Koszt dostawy/transportu

- ................ zł

Dane kontaktowe oferenta:
Tel.
Fax
E-mail
Strona www

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

Osoba odpowiedzialna merytorycznie – p. Mirosław Skierkowski – tel. 22 870 13 27 w.
114

Załącznik do zapytania

1) Projektor multimedialny - model JVC LX-FH50

Jasność: min 5000 lumenów
Rozdzielczość: Full HD 1920x1080
Wysoki współczynnik kontrastu: min. 4000:1
Obiektyw szerokokątny: od 1,1:1 o szerokim zakresie zoomu optycznego 1,6:1
Zaawansowana korekcja Keystone: w pionie i w poziomie
Złącza: HDMI, VGA, sterowania LAN i RS232
Wbudowane głośniki
Obudowa czarna matowa

2) Ekran podłogowy rozwijany z kasety ku górze

Powierzchnia projekcyjna: 200 cm +/ l0 cm, format 16:9
Współczynnik odbicia światła (gain): min. 1.2
Czarna ramka (lewo / prawo, góra ): mn. 2,5 cm
Czarny tył, czarny pas na dole: min. 70 cm
Waga: maks. 14 kg
Wymiary obudowy (szer. x wys. x głęb.): maks. 220 x 12 x 12 cm
Specjalny mechanizm blokowania otwierający się automatycznie podczas podnoszenia
Obudowa z aluminium w kolorze czarnym

