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Lublin, dn. 14-12-2017r. 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

 
W związku z realizacją Rządowego programu rozwijania szkolnej 

infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych - „Aktywna tablica”, nr umowy 110/AT/2017 zwracam 

się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę sprzętu multimedialnego 

wraz z instalacją, uruchomieniem i zintegrowaniem z infrastrukturą szkolną oraz 

zapewnienie technicznych szkoleń nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi urządzeń 

i oprogramowania.  
         

Kod 32320000-2   - sprzęt telewizyjny i audiowizualny 

Kod 32321000 - 9 - telewizyjny sprzęt projekcyjny 
Kod 32340000-8   - głośniki 
 
Niniejsze zapytanie nie stanowi czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

w rozumieniu przepisów ustawy Prawa zamówień publicznych ani nie stanowi 

zobowiązania do zawarcia umowy. 

 
Nazwa i adres Zamawiającego 
 
Zamawiający: Gmina Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin 

NIP : 946 257 58 11 

reprezentowana przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2  w Lublinie 

Adres do korespondencji: ul. Mickiewicza 24, 20- 433  Lublin 

E-mail: poczta@sp2.lublin.eu 

Tel.: 81 7440322 

Faks: 81 7440322 

 
 
Opis przedmiotu zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu multimedialnego wraz z instalacją, 

uruchomieniem i zintegrowaniem z infrastrukturą szkolną oraz zapewnienie 

technicznych szkoleń nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi urządzeń 

i oprogramowania, tj.  

tablice interaktywne z projektorem ultrakrótkoogniskowym szt. 2 

zestaw głośników szt. 2 

 
Zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia”, stanowiącym załącznik nr 1 do 
zapytania ofertowego. 
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Termin realizacji zadania:  

Wybrany wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia 
w terminie do 27 grudnia 2017 r. 
 

Kryteria wyboru oferty:  

Cena brutto  100 % 

 

Dokumenty wymagane od Wykonawcy: 

Formularz ofertowy 

 

Oferty proszę składać do dnia 18-12-2017 r. do godz. 12.00 

- drogą elektroniczną zeskanowane podpisane dokumenty na adres: 

poczta@sp2.lublin.eu 

- osobiście – na adres Szkoły : Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana 

Kochanowskiego, ul. Mickiewicza 24, 20- 433 Lublin 

- drogą pocztową na w/w adres. 

 

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt:  

Piotr Giszczak- kierownik gospodarczy 

Tel. 663314177 

email:pgiszczak@sp2.lublin.eu 

 

 

 

 z poważaniem 

 

 Danuta Giletycz- dyrektor SP 2 w Lublinie                                                                

 


