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ZAPYTANIE O CENĘ 

 

W związku z realizacją projektu "Kwalifikacje dziś - dobra praca jutro" ! RPZP.08.06.00-32-K020/17  

realizowanym przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Projekt jest 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Priorytet 8 Edukacja, Działanie 8.6. Wsparcie szkół  

i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu 

zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, 

zwracamy się z zapytaniem o cenę. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY  

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie przy Potulickiej 16, 70-952 Szczecin 
(biuro projektu), REGON 810405595, NIP 8510207566, twp@twp.szczecin.pl, 914480021. 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie sprzętu do PRACOWNI HOTELARSKIEJ  w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, na potrzeby realizacji projektu, zgodnie ze specyfikacją 

przedstawioną poniżej: 

LP NAZWA  SPECYFIKACJA ILOŚĆ 

1 Laptop  procesor Intel Pentium 4200  

 dysku o pojemności 1 TB 

 pamięć ram 4GB 

 Dwa porty USB  

 HDMI 

 Napęd DVD-RW 

 WiFi 802.11 ac 

 Windows 10  

 Ekran 15,6 cali 

6 

2 Projektor   technologia wyświetlania: DLP 

 żywotność lampy: 5000 h 

 pobór mocy podczas pracy: 225 
W 

 jasność: 3200 lm 

 rozdzielczość maksymalna: 8—x 
600pikseli 

 kontrast: 22000:1 

 Optoma 

1 

3 Drukarka laserowa  wi-fi: tak 

 rodzaj druku 
:monochromatyczny 

 typ portu :USB 

 technologia druku: laserowa 
(mono) 

 kolor urządzenia: biały 

 format papieru:A4 

 złącza: USB 

1 

mailto:twp@twp.szczecin.pl
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 pojemność podajnika 
papieru:100 

 prędkość druku w czerni 
(str./min):19 

 rozdzielczość druku w czerni 
(dpi):600 x 600 

 załączone materiały 
eksploatacyjne :toner 
(pełnowymiarowy) 

 funkcje druku: druk bez 
marginesów, druk na folii, druk 
na kartonie, druk na papierze 
fotograficznym 

 HP 

4 Oprogramowanie dla 

hotelu  

 Obsługa rezerwacji  

 overbooking  

 obsługa pobytów 
indywidualnych oraz 
grupowych  

 graficzna prezentacja obłożenia 
obiektu  

 wydruk grafika obłożenia  

 prowadzenie książki 
meldunkowej gości  

 prowadzenie rachunków gości 
hotelowych  

 wydruk raportu z pobytu  

 rozliczenia gotówkowe i 
bezgotówkowe  

 planowanie wyżywienia dla 
gości oraz raport dla kuchni  

 rozliczanie opłaty klimatycznej  

 kontrola należności i 
zobowiązań  

 wystawianie faktur VAT 
(również w EURO)  

 korekty faktur VAT  

 wystawianie faktur 
zaliczkowych i PRO-FORMA 

 obsługa depozytów  

 obsługa parkingu  

 budzenie gości  

  nadzór nad stanem 
technicznym pokoi oraz 
kontrola ich czystości  

   współpraca z urządzeniami 
fiskalnymi  

 prowadzenie gospodarki 
magazynowej 
 

6 

5 Głośniki komputerowe   Głosniki komputerowe 2.1 

 Głośnik centralny 1szt 

 Głośnik satelitarny 2szt 

1 
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6 Żelazko z bazą parową   moc-2400W 

  Pojemność zbiornika: 1600 ml  

  Stała dystrybucja pary: 120 g 
/min 

  Stopa żelazka: Durilium 
Airglide Autoclean 

  Ciśnienie: Do 7,5 bara  

  Napięcie: 220 – 240 V 
 

1 

7 Odkurzacz  Moc wejściowa-1500 W 

 Pojemność worka -3L 

 Zasięg pracy -8m 
 

1 

8 Ekran projekcyjny  Ścienny/sufitowy elektrycznie 
rozwijany 

 Pilot na kablu  
+ pilot bezprzewodowy 

 Powierzchnia 178x178 
 

1 

9 Minibar hotelowy 

(lodówka) 

 Pojemność: 30l, 

 Regulacja temperatury:  

 Napięcie: 110/220 V AC, 

 Drzwi zamykane 
prawostronnie, możliwe 
przełożenie zawiasów na 
zamykanie lewostronne, 

 Automatyczne rozmrażanie, 

 2 półki z regulacją wysokości, 

 Kąt otwarcia drzwi 180°, 

 Kolor: czarny korpus, białe 
wnętrze. 

1 

 Razem:   

 
2. Po wyłonieniu Wykonawców/ Wykonawcy w ramach niniejszego Zapytania o cenę, zobowiązani będą oni do 
dostarczenia Przedmiotu zamówienia, zgodnie z treścią złożonej oferty.  
3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do podziału zamówienia w czasie oraz możliwej zmiany liczby sztuk a 
także ew.parametrów, zgodnie z zapotrzebowaniem. 
3.Dopuszcza się składanie ofert cząstkowych. 
 
II. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Po wyłonieniu Wykonawców/ Wykonawcy, Przedmiot zamówienia będzie musiał zostać dostarczony przez 
nich do Zamawiającego na wskazany adres: ZSP w Chojnie, Dworcowa 3, 74-500 Chojna. Koszty przesyłki/ 
dostarczenia Przedmiotu zamówienia (lub jego części – zgodnie ze złożoną ofertą) pokrywa w całości 
Wykonawca. 
  
2. Zapłata za wykonanie Przedmiotu zamówienia (lub jego części – zgodnie ze złożoną ofertą) nastąpi w 
terminie do 14 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego Przedmiotu zamówienia (lub jego części) oraz 
faktury/rachunku. Zapłata za wykonanie Przedmiotu zamówienia nastąpi przelewem na wskazany na fakturze/ 
rachunku numer konta.  
 
3. Zapytanie o cenę  nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego regulowanego ustawą z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zmianami). 
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Niniejsze zapytanie o cenę jest umieszczone: na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego Towarzystwo 

Wiedzy Powszechnej OR w Szczecinie, ulica Potulicka 16,  oraz na stronie internetowej  www.twp.szczecin.pl 

 

4.Kryterium wyboru – 100%cena. 

 
 
III. OPIS SPOSOBU SKŁADANIA OFERT  

1. Oferty powinny być sporządzone na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania 
o cenę. 
 
Oferta musi zawierać: 

 Pełną nazwę składającego ofertę oraz adres lub siedzibę, numer telefonu, nr NIP i Regon; 

 Cenę oferty przedstawionej jako cena brutto (cena wyrażona w PLN tj. z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku); 

 Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane  
z wykonaniem Przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego; 

 Osobę do kontaktu; 

 Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione. 
 
 
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

1. Oferty można składać pocztą elektroniczną na adres: mdrewniok@twp.szczecin.pl, osobiście lub pocztą 

tradycyjną na adres: Biuro Projektu ul. Potulicka 16, 70-952 Szczecin do dnia 05.12.2017 r. do godz. 15.00. 

 
2. Zamawiający może podjąć negocjacje ze składającym ofertę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w 

przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty dotycząca Przedmiotu zamówienia (lub jego części – zgodnie 
ze złożoną ofertą) przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.twp.szczecin.pl/
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FORMULARZ OFERTOWY 

 

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie, ul. Potulicka 16, 70-952 Szczecin 

 

  Wykonawca: ......................................................... 

  Adres....................................................................    

  Tel./Fax................................................................ 

  E-mail................................................................... 

  NIP: ..................................................................... 

 

1. Oferuję wykonanie zamówienia: 

LP NAZWA  SPECYFIKACJA ILOŚĆ 

1 Laptop  procesor Intel Pentium 4200  

 dysku o pojemności 1 TB 

 pamięć ram 4GB 

 Dwa porty USB  

 HDMI 

 Napęd DVD-RW 

 WiFi 802.11 ac 

 Windows 10  

 Ekran 15,6 cali 

6 

2 Projektor   technologia wyświetlania: DLP 

 żywotność lampy: 5000 h 

 pobór mocy podczas pracy: 225 
W 

 jasność: 3200 lm 

 rozdzielczość maksymalna: 8—x 
600pikseli 

 kontrast: 22000:1 

 Optoma 

1 

3 Drukarka laserowa  wi-fi: tak 

 rodzaj druku 
:monochromatyczny 

 typ portu :USB 

 technologia druku: laserowa 
(mono) 

 kolor urządzenia: biały 

 format papieru:A4 

 złącza: USB 

 pojemność podajnika 
papieru:100 

 prędkość druku w czerni 
(str./min):19 

 rozdzielczość druku w czerni 
(dpi):600 x 600 

 załączone materiały 
eksploatacyjne :toner 
(pełnowymiarowy) 

 funkcje druku: druk bez 
marginesów, druk na folii, druk 

1 
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na kartonie, druk na papierze 
fotograficznym 

 HP 

4 Oprogramowanie dla 

hotelu  

 Obsługa rezerwacji  

 overbooking  

 obsługa pobytów 
indywidualnych oraz 
grupowych  

 graficzna prezentacja obłożenia 
obiektu  

 wydruk grafika obłożenia  

 prowadzenie książki 
meldunkowej gości  

 prowadzenie rachunków gości 
hotelowych  

 wydruk raportu z pobytu  

 rozliczenia gotówkowe i 
bezgotówkowe  

 planowanie wyżywienia dla 
gości oraz raport dla kuchni  

 rozliczanie opłaty klimatycznej  

 kontrola należności i 
zobowiązań  

 wystawianie faktur VAT 
(również w EURO)  

 korekty faktur VAT  

 wystawianie faktur 
zaliczkowych i PRO-FORMA 

 obsługa depozytów  

 obsługa parkingu  

 budzenie gości  

  nadzór nad stanem 
technicznym pokoi oraz 
kontrola ich czystości  

   współpraca z urządzeniami 
fiskalnymi  

 prowadzenie gospodarki 
magazynowej 
 

6 

5 Głośniki komputerowe   Głosniki komputerowe 2.1 

 Głośnik centralny 1szt 

 Głośnik satelitarny 2szt 

 

1 

6 Żelazko z bazą parową   moc-2400W 

  Pojemność zbiornika: 1600 ml  

  Stała dystrybucja pary: 120 g 
/min 

  Stopa żelazka: Durilium 
Airglide Autoclean 

  Ciśnienie: Do 7,5 bara  

  Napięcie: 220 – 240 V 
 

1 
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7 Odkurzacz  Moc wejściowa-1500 W 

 Pojemność worka -3L 

 Zasięg pracy -8m 
 

1 

8 Ekran projekcyjny  Ścienny/sufitowy elektrycznie 
rozwijany 

 Pilot na kablu  
+ pilot bezprzewodowy 

 Powierzchnia 178x178 
 

1 

9 Minibar hotelowy 

(lodówka) 

 Pojemność: 30l, 

 Regulacja temperatury:  

 Napięcie: 110/220 V AC, 

 Drzwi zamykane 
prawostronnie, możliwe 
przełożenie zawiasów na 
zamykanie lewostronne, 

 Automatyczne rozmrażanie, 

 2 półki z regulacją wysokości, 

 Kąt otwarcia drzwi 180°, 

 Kolor: czarny korpus, białe 
wnętrze. 

1 

 Razem:   

 

 

 

 

Podpisano: 

........................................................ 

                (podpis przedstawiciela Wykonawcy) 
 

 


