NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa

Tel. (+48 22) 24 42 858
Fax. (+48 22) 20 13 408
sekretariat@ncbr.gov.pl

Warszawa, dnia 21 listopada 2012 r.

Zapytanie ofertowe
I.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 47 lampek biurkowych, 82 kalkulatorów, 6 niszczarek,
6 dyktafonów, 1 bindownicy format A3, 1 bindownicy format A4 oraz 9 aparatów cyfrowych.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert na poszczególne elementy przedmiotu zamówienia.
2.

Opis przedmiotu zamówienia:
lampka biurkowa:
 moc – od 40 W do 50 W,
 napięcie – 230 V,
 materiał wykonania – metal,
 kolor – czarny,
 wysokość – od 35 do 45 cm,
 gwarancja – min. 12 miesięcy.
kalkulator:
 14-cyfrowy wyświetlacz,
 obligatoryjne funkcje: znak +/-, procent, pamięć, zaokrąglanie liczb, znacznik części
tysięcznej, przybliżenia do: 4; 3; 2; 1; 0 miejsc po przecinku, konwersja walut (euro/PLN),
sygnalizator wykonywanego działania, obliczenia podatkowe TAX, cofnięcie ostatnio
wprowadzonej pozycji,
 kolor – czarny,
 waga do 200 g,
 gwarancja - min.24 miesiące.
niszczarka biurowa:
 przystosowana do niszczenia dokumentów z zszywkami, małymi spinaczami, płyt CD,
wydruków komputerowych i innych dokumentów,
 elektroniczny start-stop, funkcja cofania,
 pojemność kosza – min. 18 l,
 obudowa na kółkach z blokadą,
 ilość jednorazowo niszczonych kartek – min. 10,
 poziom hałasu - do 50 dB,
 gwarancja – min. 12 miesiące.
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dyktafon mobilny:
 czuły mikrofon o wysokiej jakości nagrania z odległości do 5m,
 z wbudowaną pamięcią: m.in. 4 GB.
 czas nagrania: min. 1 000 h,
 zestaw zawiera instrukcję w języku polskim i angielskim,
 w komplecie z: bateriami wielokrotnego ładowania, słuchawkami, kablem USB

oraz etui,
 gwarancja – min. 12 miesięcy.
aparat cyfrowy:
 rozdzielczość - min.12 megapikseli( szerokątny obiektyw),
 optyczny zoom - od 10 do 20 x,
 cyfrowy zoom – min.4 x
 rozmiar wyświetlacza - od 2,7” do 3,0”,
 tryby - portret, krajobraz, w pomieszczeniach, makro, dokumenty, itp.
 autofocus – tak,
 wbudowana lampa błyskowa - tak,
 filmowanie - tak,
 wyświetlacz daty – tak,
 waga – do 300 g (łącznie z baterią/akumulatorem),
 w komplecie z etui, baterią/akumulatorem oraz kablem USB,
 gwarancja - min. 24 miesiące.
bindownica elektryczna format A3 :
 bindownica elektryczna do oprawy grzbietem plastikowym,
 dziurkująca do 35 kartek,
 oprawiająca do 510 kartek,
 format A3 o maksymalnej długości perforacji 42 cmm,
 gwarancja – m.in. 24 miesiące.
bindownica elektryczna format A4 :
 dziurkująca jednocześnie 35 kartek w formacie A4,
 oprawiająca do 510 kartek,

 posiadająca system dziurkowania pionowego oraz System Satellite,
 ze specjalną szufladą do przechowywania okładek A4 oraz grzbietów
oraz z wbudowanym systemem mierzenia grubości dokumentów i doboru
odpowiedniego grzbietu,
 posiadająca przyciski umożliwiające szybki wybór formatu dziurkowanego
dokumentu,
 w zestawie z pakietem okładek i grzbietów na m.in. 20 opraw,
 gwarancja min. 24 miesiące.
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II. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

W terminie 7 dni od złożenia zamówienia.
III. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA LUB SPOSÓB ODBIORU LUB PRZEKAZANIA

Dostarczenie towaru do siedziby Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie,
ul. Nowogrodzka 47 A.
IV. SPOSÓB PŁATNOŚCI:

Płatność jednorazowa. Po odebraniu towaru w terminie 7 dni od dostarczenia faktury, przelewem
na konto Dostawcy.
V. Termin złożenia oferty:

29 listopada 2012 r. do godz. 16:00. W ofercie proszę przedstawić parametry techniczne produktu,
cenę oraz warunki gwarancji.
VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie: ceny, parametrów technicznych
i warunków gwarancji.
VII. KONTAKT:

Krystyna Kamińska
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47 A
00-695 Warszawa
tel.(22) 39 07 w. 319
e-mail: krystyna.kaminska@ncbr.gov.pl
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