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ROZEZNANIE RY]TKU
dot. zakupu pomocy technicznych do aktywizacji zawodowej i zdrowotnei dla

Beneficjentów Ostatecznych proiektu
realizowane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówieñ publicznych

powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu w zwiqzku z realizaqE projektu

pn. ,,Dajmy szanse" wspólfinansowanego przez Uniq Europejskq ze érodków

Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki

priorytet VII Promocja integracji spoNecznej Dzialanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie

aktywnej integracji Poddzialanie 7.L.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

przez powiatowe centra pomocy rodzinie przeprowadza rozeznanie rynku, którego

przedmiotem jest zakup pomocy technicznych do aktywizacii zawodowei

i zdrowotnei dla Beneficientów Ostatecznych proiektu:

1. Masaier do ciala - spelniajqcy co najmniej nastqpujqce parametry techniczne:

. zasi lanie sieciowe,

. trzy funkcje masujqce,

. lampa Podczerwieni,

. 4 nakladki masujqce,

. ruchoma rqczka,

r 2 lata gwarancji .

ZamawiaiEcy zakup¡ - 55 sztuk masa2erów.

2. Dyktafon - spelniajEcy co najmniej nastQpujEce parametry techniczne:

. typ dyktafonu - cyfrowy,

. wielkoéé pamiqci - 2 GB,

. wbudowany gloénik,

. format zapisu danych - MP3/WMA,

o wejécie sluchawkowe,

r wejécie na mikrofon zewnqtrznY,

. podlEczenie do komPutera - USB.

Zamawiaiqcy zakupi - 29 sztuk dyktafonów.

Proiekt,,Dajmy szansg" iest wspólfinansowany przez Unig Europejskq
ze érodków Europeiskiego Fu nd uszu Spolecznego
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3. Mlrsz bezprzewodowa - spelniajqca co najmniej nastqpujqce parametry techniczne:

. typ myszy - optyczna,

. radiowa komunikacja z komputerem,

r interfejs - USB,

o rozdzielczoíé - 1000,

o liczba przycisków - 2.

Zamawiajqcy uzale2nia zakup urzqdzeñ od ich ceny i iloéci posiadanych érodków,

które bedzie mó91 przeznaczYó na zakup pomocy technicznych'

4. Pendrivy - spelniajqce nastqpujEce parametry techniczne:

. pojemnoéé - 4GIBG/L6G,

. podlqczenie do komputera - USB 2.0.

Zamawiajqcy uzale2nia zakup urz4dzeñ od ich ceny i iloéci posiadanych érodków,

które bedzie mógl przeznaczyé na zakup pomocy technicznych.

Zamawiajqcy dopuszcza zlo2enie oferty na sprzeda2 wylqcznie jednego z czterech

rodzajów w/w urzqdzeñ. Wykonawca podaje cenq brutto za jednq sztukq ka2dego rodzaju

oferowanego urzqdzenia.

ofertq nale2y zlo¡yé osobiÉcie, faksem (fax 48 3815070), e-mail'em (na adres

pcpr@spfadom.eu) lub pocztq na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Radomiu ul. Domagalskiego 7, w terminie do dnia 24.L1.2011 roku.

Wybrany oferent lub oferenci zostanq zaproszeni do podpisania umowy na realizacjQ

zamówienia.

Projekt ,,Dajmy szansq" iest wspólfinansowany przez Uniq Europeiskq
ze érodków Europejskiego Funduszu Spolecznego


