
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

I. ZAMAWIAJĄCY:  
Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych  

Ul. M. Kopernika 20,  56-300 Milicz,  

NIP: 916 100 84 83 

Tel./fax: 71 38 30 014 

E-mail: biuro@mspdion.org.pl  

 

II. PRZEDMIOT ZAPYTANIA: 
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostarczeniem gry SENSOR LIFE - urządzenia służącego do 

ćwiczeń pamięci i refleksu. W urządzeniu znajdują się 3 rodzaje gier - Gra refleks, Gra przecięcia, Gra 
memory. Poprzez urządzenie ćwiczy się pamięć, refleks jak rozpoznawanie dźwięków. Z urządzenia tego 
mogą korzystać osoby z autyzmem, z niepełnosprawnością ruchową oraz intelektualną, a także uczniowie 
którzy wykazują problemy z koncentracja uwagi i pamięcią. 

2. Oferent udzieli gwarancji na dostarczony asortyment zgodnie z gwarancją producenta. 
3. Oferent zobowiązuje się dostarczyć wyłącznie urządzenia fabrycznie nowe spełniające wymagane normy 

jakościowe obowiązujące w tym zakresie. 
4. Sprzęt będący przedmiotem zamówienia powinien posiadać wymagane prawem certyfikaty i atesty, 

dopuszczające do użytkowania urządzenia. 
5. Oferent przekaże wraz z dostarczonymi urządzeniami certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz Certyfikat 

zgodności lub deklarację zgodności – dotyczy urządzeń, dla których jest to wymagane odrębnymi 
przepisami. 
 

 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 
2. Oferta powinna być: 

- opatrzona pieczątką firmową, 
- posiadać datę sporządzenia, 
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 
- podpisana czytelnie przez wykonawcę. 
 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: biuro@mspdion.org.pl, 

faksem na nr: 71 38 30 014, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Ul. M. Kopernika 20, 56-
300 Milicz.  

2. Termin składania ofert: 26.04.2018 r. 
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu oferty.  
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 
 

V. OCENA OFERT  
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie przedstawionej ceny. 
 

VI. DATA OPUBLIKOWANIA ZAPROSZENIA 
17.04.2018 r. 
 

VII. OSOBA/Y UPRAWNIONE DO KONTAKTU: 
Marta Kiszczak, Joanna Broniecka, tel. 71 38 30 014, e-mail: biuro@mspdion.org.pl  
 

VIII. ZAŁĄCZNIKI  
Wzór formularza ofertowego. 
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