
 1/2 

 

MAPY • PLANY • GIS/SIT • GNNS • KARTOGRAFIA • GEODEZJA • TOPOGRAFIA • GEOINFORMATYKA 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ul. Powst. W-wy 73/29, 21-100 LUBARTÓW, tel. (+48) 501 533 537, e-mail: info@mapprojekt.pl 

NIP: 7141744031, NIP UE: PL 714-174-40-31; REGON: 060157380 
Nr rachunku bankowego: BRE (mBank): 24114020040000340243141875 

www.mapprojekt.pl 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MAPPROJEKT /011/R711/2012             Lubartów, dn. 23.05.2012 

 

Zapytanie ofertowe nr 04/2012 
(Dotyczy zamówienia monitorów graficznych) 

 
 
I. ZAMAWIAJ ĄCY: 

"MAPPROJEKT" Mariusz Tomasiak 

ul. Powstańców Warszawy 73/29, 21-100 LUBARTÓW 

tel. (+48) 501 533 537, e-mail: info@mapprojekt.pl 

NIP: 7141744031; REGON: 060157380 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Monitor EIZO - model ColorEdge CG243W - szt. 1: 

- specyfikacja techniczna - zgodnie z opisem producenta http://www.eizo.pl/coloredge-cg243w 

- dostarczane akcesoria - zgodnie z opisem producenta:  kable: zasilający, sygnałowe (DVI-D-
DVI-D, DisplayPort-DispalyPort), USB; EIZO LCD Utility Disk (oprogramowanie ColorNavigator, 
instrukcja obsługi w formacie PDF, profil ICC); certyfikat fabrycznej kalibracji; zestaw 
czyszczący; kaptur ochronny ; instrukcja instalacji; karta gwarancyjna. 

2. Monitor EIZO - model FlexScan SX2462W - szt. 1: 

- specyfikacja techniczna i dostarczane akcesoria - zgodnie z opisem producenta 
http://www.eizo.pl/flexscan-sx2462w 

- kaptur ochronny. 

3. Dostawa na wskazany adres w Lublinie  (Biuro Projektu). 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

BEZWZGLĘDNY termin dostawy przedmiotu zamówienia: do 21.06.2012 r (włącznie). 

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 
info@mapprojekt.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres ul. Powstańców 
Warszawy 73/29, 21-100 LUBARTÓW, do dnia 05.06.2012 r, godz. 12.00. 

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 05.06.2012 r, po godz. 12.00. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
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4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. 

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.mapprojekt.pl 

 

V. OCENA OFERT: 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

Częściowa lub łączna cena netto (bez podatku VAT): 100% 

 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony 
internetowej znajdującej się pod adresem: www.mapprojekt.pl 

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE: 

Dodatkowych informacji udziela Mariusz Tomasiak pod numerem telefonu (+48) 501 533 537 oraz 
adresem e-mail: info@mapprojekt.pl 

Nie wykluczamy stałej współpracy. 

 

VIII. ZAŁĄCZNIKI 

Brak. 

 

 

 

 

 

 


