
Chocz  4 lutego 2014r. 

  

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  NR 6/2014 
 

  

 

 Szanowni Państwo, 
  

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sprzedaż aparatu fotograficznego 

marki CANON PowerShot SX150 IS czarny wraz z dostawą w ramach realizacji osi 4 Leader 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie 413 „Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju” 

 

 

Przedmiot zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest aparat fotograficzny marki CANON PowerShot SX150 IS 

czarny z dostawą do Gminnego Ośrodka Kultury w Choczu, ul. Żeromskiego 2, 63-313 

Chocz 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Aparat fotograficzny marki CANON PowerShot SX150 IS czarny 

- matryca CCD o rozdzielczości 14.1 mln pikseli 

- obiektyw o szerokim kącie 28 mm, z 12-krotnym zoomem optycznym 

- optyczny stabilizator obrazu 

- 3-calowy ekran LCD 

-nagrywanie filmów w jakości HD (1280x720) 

- pełna ręczna regulacja 

- tryb Smart Auto (32 sceny) 

- filtry kreatywne 

- inteligentna migawka z funkcją samowyzwalacza dla mrugnięcia 

- obsługa kart pamięci SD, SDHC, SDXC 

- zasilanie: 2 baterie lub akumulatory typu AA 

- kolor czarny  

 

 

Aparat fotograficzny musi być nowy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na sprzęt 

używany. 

 

 Termin zakupu: luty 2014r. 

 

Opis sposobu przygotowania oferty:  

 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę według wzoru, który stanowi 

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego; 



 Oferta powinna być podpisana przez upoważnioną osobę; 

 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena zadania 100% 

 

Wymagany termin ważności oferty: min.90dni 

 

 

Płatność:  

 

Płatność zostanie uregulowana przelewem na konto wskazane przez Sprzedającego w 

terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury/rachunku po zrealizowaniu zamówienia. 

                   

 

Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na stronie www.chocz.pl zostanie 

opublikowana notatka z wyboru Wykonawcy ze wskazaniem najkorzystniejszej oferty.   

 

Ofertę należy złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury lub przesłać za 

pośrednictwem poczty na adres: 

 

  

  

 

 

 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 6 lutego  2014r,. o godzinie 15:00. Oferty złożone po 

terminie nie będą rozpatrywane.  

  

Oferty niespełniające wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia  

zapisanych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane. 

 

 

- Załącznik nr 1 - wzór oferty 

 

  

 

Gminny Ośrodek Kultury 
Ul. Żeromskiego 2 

63-13 Chocz 

lub na adres e-mail: patrycjakonecka@op.pl 

http://www.chocz.pl/

