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ROZEZNANIE RYNKU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu w zwiEzku z realizacjq projektu

pn. ,,Dajmy szansQ" wspólf inansowanego przez Uniq Europejskq ze érodków

Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki

Priorytet VII Promocja integracji spolecznej Dzialanie 7.7 Rozwój i upowszechnianie

aktywnej integracj i  Poddzialanie 7.1.2 Rozwój i  upowszechnianie aktywnej integracj i

przez powiatowe centra pomocy rodzinie przeprowadza rozeznanie rynku, którego

przedm¡otem jest zakup pomocy technicznych i naukowych do aktywizacji

zawodowej i zdrowotnej dla Beneficjentów Ostatecznych projektu:

Czqóé I

1. Masa2er do ciala - spelniajqcy, co najmniej nastqpujqce parametry techniczne:

.  zas i lan ie s iec iowe,

. trzy funkcje masuiqce,

o lampa podczerwieni ,

o 4 nakladki masuiqce,

. ruchoma rqczka,

o 2 lata gwarancji .

Zamawiajqcy zakupa - 24 sztuki masaierów.

Czqéé II

1. Mysz bezprzewodowa - spelniajqca, co najmniej nastqpujqce parametry techniczne:

. tYP myszy - oPtYczna,

. radiowa komunikacja z komputerem,

o interfejs - USB,

. rozdzielczoéé - 1000,

r l iczba przycisków - 2,

o Zasiqg -2 m.

Projekt ,,Dajmy szansg" jest wspólfinansowany przez Unig Europejskq
ze érodków Europejskiego Funduszu Spolecznego
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Zamawiajqcy uzaleznia zakup urzqdzeñ od ich ceny i iloéci posiadanych érodków,

które bqdzie mógl przeznaczyé na zakup pomocy technicznych,

2. Tablet spelniajqcy, co najmniej nastqpujqce parametry techniczne:
. Wyéwietlacz 7 cale

. Rozdzielczoéé, co najmniej 0, 3 piksel

o Procesor 1 Ghz

. PamiQé operacyjna, co najmniej 0, 5 GB

.  Wbudowany dysk 4GB

. Wi-F i

. Obslugiwane formaty Audio MP3, WAV

. Obslugiwane formaty Wideo MP4, AVI

Zamawiajqcy zakupa - 75 sztuk Tabletów.

3. Elektron¡czny t lumacz jqzykowy dla 1 osoby

2. Pendrivy - spelniajqce nastqpujqce parametry techniczne:
. pojemnoé;é - 4G/BG/16G,

. podlEczenie do komputera - USB 2.0.

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

które bqdzie mógl przeznaczyé na zakup pomocy technicznych.

Zamawiajqcy dopuszcza skladanie ofert czqéciowych na poszczególne czqéci zamówienia.
Wykonawca mo2e zlo2yé ofertq na jednq lub dwie czqéci.
Wykonawca podaje odrqbnie :

1) Catkowitq cenq netto i  cenq brutto za Masa2er do ciala- Cena ta obejmuje
wszystkie koszty Wykonawcy zwiqzane z realizacjq przedmiotowej uslugi wlqcznie
z dostawq do wskazanego miejsca przez Zamawiajqcego.;

2) Calkowitq cenq netto i  cenq brutto za tablet i  mysz bezprzewodowq oraz
elektroniczny t lumacz jqzykowy dla jednego uczestnika. Cena ta obejmuje
wszystkie koszty Wykonawcy zwiqzane z realizacjq przedmiotowej uslugi wlqcznie
z dostawq do wskazanego miejsca pzez Zamawiajqcego.

Ofertq stanowiqcq Zalqcznik nr 1 naleZy zNo2yé faksem (48 38 15 070), emailem
(na adres pcpr@spradom.eu) lub pocztq na adres Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzin ie w Radomiu u l .  Domagalsk iego 7 lub osobiéc ie w pokoju nr  12 PCPR w termin ie
do dnia 11 grudnia 2012 roku do godziny 1ooo.
Wybrany oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy.

Projekt,,Dajmy szansg" jest wspólfinansowany przez Unig Europejskq
ze érodków Europejskiego Funduszu Spolecznego
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