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Rzeszów 16.01.2013

Rozeznanie rynku na: zakup nagród
(słuchawek) dla finalistów
W ramach procedury rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości planowanego zamówienia, w
ramach realizowanego projektu „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”, realizowanego w ramach
PO KL, Priorytet III współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Uniwersytet Rzeszowski zwraca się z prośbą o przesłanie wstępnej kalkulacji ceny
oferowanej przez Państwa na zakup nagród (słuchawek) dla finalistów zgodnie z zamieszczonym
załącznikiem.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu
Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku firm mogących wykonać zamówienie i uzyskanie
wiedzy nt. kosztów realizacji zamówienia.
W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do
skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania kalkulacji ceny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wszczęcia zamówienia bez podania przyczyny.
W ramach przedstawionej kalkulacji, uprzejmie prosimy o wskazanie ceny brutto (całkowity koszt
realizacji zamówienia).
Uprzejmie prosimy o przesłanie informacji nie później niż do dnia 01.02.2013.
W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy (Bożena Drygaś, tel. 0 17 872 13 08;
mumy@univ.rzeszow.pl)

Załączniki:
Opis przedmiotu zamówienia zamówienia;
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Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do 592 sztuk dynamicznych słuchawek dousznych
o parametrach:
Magnes neodymowy o średnicy 9 mm zapewniający dużą rozdzielczość tonów wysokich i średnich
oraz mocne basy

o





Membrana: PET
o Pasmo przenoszenia: 6 Hz ~ 23 kHz
o impedancja: 16 omów,
o Czułość: min 98 dB/mW,
Długość kabla: min 1,5 m
Wtyk wejścia: 4-stykowa wtyczka pozłacana 3,5 mm
Maksymalna masa słuchawki bez kabla: 3 g

Zestaw ma zawierać 3 pary silikonowych, hybrydowych wkładek dousznych w rozmiarach S,
M i L(małe, średnie, duże)
Trwały, lekki przewód rozgałęźny o długości min. 1,5 m z suwakiem zapobiegającym
plątaniu się przewodu.
Pilot na kablu umożliwiający łatwą regulację głośności i wybieranie utworów.
Co najmniej roczna gwarancja na sprzęt.

Słuchawki mają być nowe, nieużywane i pochodzić z bieżącej produkcji. Wszystkie
słuchawki muszą być tego samego modelu.
Każdy egzemplarz słuchawek musi posiadać naklejkę zawierający logotyp projektu i
informację o finansowaniu przez Unię Europejską w ramach EFS zgodnie z wymogami
POKL. Przez logotyp projektu rozumie się logo PO KL, UE oraz logo projektu (zostanie
dostarczone Wykonawcy) w sposób spełniający wymogi wizualizacji POKL zgodnie z
projektem Zamawiającego.
Wykonawca ma dostarczyć słuchawki na koszt Wykonawcy w terminie do dnia 01.03.2013
według rozdzielnika Zamawiającego do biur projektu :
1. Uniwersytet Rzeszowski, ul. Rejtana 16a, 35-959 Rzeszów, pokój 65 – 216 sztuk
2. Uniwersytet Jagielloński, ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków, pokój
1131 – 167 szt.
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3. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, ul. Pocztowa 54c, 22-100 Chełm.,
pokój 107 – 209 szt.
Zamawiane słuchawki mają być nagrodą dla uczestników konkursów, które odbędą się w
dniach 02.03.2013 i 09.03.2013. Wykonawca ma dostarczyć całość przedmiotu zamówienia
przed 02.03.2013. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zamówienia o
maksymalnie 20% w zależności od rzeczywistego zużycia (liczby uczestników konkursu).
Informację o wielkości zużycia Zamawiający nabędzie w okresie od 02 do 09 marca 2013.
Niezużytą przez Zamawiającego część słuchawek Wykonawca odbierze na własny koszt z
punktów dostarczenia. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości stanowiącej iloczyn
faktycznie zużytych przez Zamawiającego sztuk słuchawek

i ceny jednostkowej (za 1

sztukę).
W sytuacji , gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu zamówienia w terminie do dnia
02.03.2013 (niezależnie od terminu podpisania umowy), co uniemożliwi Zamawiającemu
przekazanie słuchawek bezpośrednio uczestnikom konkursów, Wykonawca zobowiązany
będzie do dostarczenia słuchawek (przedmiotu zamówienia) do maksymalnie 121 szkół
ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na terenie województw podkarpackiego,
małopolskiego i lubelskiego według rozdzielnika Zamawiającego. W takiej sytuacji
rozdzielnik dostawy przekazany zostanie Wykonawcy po odbytych konkursach tj. po
02.03.2013 lub 09.03.2013.
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…………………………………………….

Zamawiający
Uniwersytet Rzeszowski z siedzibą w Rzeszowie,
35-959 Rzeszów,
ul. Rejtana 16c
REGON 691560040,
NIP 813-323-88-22

FORMULARZ OFERTOWY

Dane oferenta:
Nazwa:
____________________________________________________________
Adres:

____________________________________________________________

Tel.

____________________________________________________________

NIP

_____________________________________________________________

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące rozeznania rynku dotyczące zakupu nagród (słuchawek) dla finalistów
dla celów projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego pn. „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”, oświadczam, że szacuję koszt realizacji
zamówienia zgodnie z warunkami zapytania ofertowego za łączną cenę:

Łączna cena netto: .......................................
Łączna cena brutto: .......................................
(słownie: .................................................................................................................................................................)

.............................................................
(miejscowość i data)

………………………………………..
podpis
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