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Warszawa, 09.05.2012r. 

 

OGŁOSZENIE 
Zapytanie ofertowe ws. przenośnych i stacjonarnych 

pętli induktofonicznych 
 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie – projekt 
„Przedsiębiorcza Uczelnia”, ogłasza postępowanie w formie zapytania ofertowego na: 
 

 „ Części i akcesoria do aparatów słuchowych” (Słownik główny CPV: 33185100 
„Dla/przystosowań dla osób niepełnosprawnych” (Słownik uzupełniający CPV: EA12-8) 

 
Termin składania ofert upływa  04.06.2012r.  o godzinie 16:00.  
Oferty należy wysyłać na adres e-mail:  przedsiebiorczauczelnia@wsptwp.eu   
 
Specyfikacja zamówienia  
 
1. Zamawiający: 
 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, ul. Pandy 13, 
02-202 Warszawa 
 
2. Forma postępowania: 
 
Zapytanie ofertowe 
 
3. Szczegółowy opis zamówienia: 
 
Zamówienie obejmuje: 
 
a) Dostarczenie pętli indukcyjnych stacjonarnych i przenośnych do Wydziałów WSP TWP w 
Warszawie (zgodnie z podziałem zamieszczonym poniżej) wraz z niezbędnymi akcesoriami, 
pozwalającymi na ich skuteczne użycie w pomieszczeniach o powierzchni do 170 m2, przy 
uwzględnieniu specyfiki pomieszczeń w których będą  używane: 
  

 Wydział Nauk Społecznych w Warszawie – 4 przenośne urządzenia, 

 Wydział Nauk Humanistyczno – Społecznych w Olsztynie – 1 urządzenie stacjonarne, 1 

urządzenie przenośne, 

 Wydział Zamiejscowy w Człuchowie – 2 urządzenia stacjonarne, 
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 Wydział Zamiejscowy w Szczecinie – 3 urządzenia przenośne, 

 Wydział Nauk Społeczno – Pedagogicznych w Katowicach  - 1 urządzenie stacjonarne, 

b) montaż urządzeń stacjonarnych oraz rozstawienie urządzeń przenośnych, ich skalibrowanie i   

sprawdzenie pod względem spełniania normy IEC 60118-4:2006 

c) przeszkolenie pracowników w zakresie działania, instalacji i obsługi pętli induktofonicznej wraz 
z demonstracją jej działania. 

 
Proponowany w ofercie sprzęt musi spełniać wymogi określone przez normę europejską EN 60118-
4:2006, tj.: 

 Natężenie pola: 400mA/m RMS (ton 1kHz) 

 Fluktuacje siły pola: ±3dB na całym obszarze 

 Charakterystyka częstotliwościowa: 100Hz  - 5kHz ±3dB 

 Zakłócenia tła: -32dB A (rekomendowane -48dB A) 

 
Czas realizacji zamówienia : lipiec - sierpień 2012r. 
 
Od usługodawcy realizującego zamówienia wymaga się dokonania oględzin budynków każdego  
z Wydziałów WSP TWP opisanych w przedmiotowym zapytaniu celem optymalnego doboru pętli  
i ewentualnych akcesoriów gwarantujących jej prawidłowe działanie.  
 
Spotkania są możliwe do przeprowadzenia  po wcześniejszym ustaleniu terminu.  
 
4. Termin składania ofert: 
 
Oferty będą przyjmowane drogą elektroniczną do dnia 04.06.2012r. do godziny 16:00 na adres:  
przedsiębiorczauczelnia@wsptwp.eu  
 
5. Oferta: 
 
Oferta powinna zostać złożona wg wzoru (zał.1) wraz z kosztorysem. 
 
6. Zasady udzielenia zamówienia: 
 
Oferty mogą być składane na dostarczenie pętli indukcyjnych do wszystkich Wydziałów WSP TWP 
 w Warszawie opisanych w zapytaniu lub do Wydziałów wybranych przez Oferenta.  
 
Oferty muszą spełniać wszystkie kryteria opisane przez zamawiającego, tj. : 

 spełnianie opisanych w zapytaniu norm jakości 

  zaproponowanie przez Wykonawcę sprzętu adekwatnego do potrzeb konkretnych 
Wydziałów 
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 zagwarantowanie szkoleń z obsługi i instalacji urządzeń dla pracowników poszczególnych 
Wydziałów 

 termin realizacji do 31 sierpnia 2012r.  
Dodatkowo przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował  się podaną w ofercie ceną netto 
usługi. 
 
7. Inne informacje: 
 
Zamawiający ma prawo wystosowania do Oferentów dodatkowych zapytań, w celu doprecyzowania 
otrzymanych ofert.  
Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny.  
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy Prawo Zamówień Publicznych. 
 
8. Kontakt: 
 
Biuro Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie 
tel.  22 822 10 58 
e-mail: przedsiebiorczauczelnia@wsptwp.eu 
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Zał. 1 

 

 
 

O F E R T A 
 

 
 
Ja/My niżej podpisani............................................................................................................................ 
 
Firma z siedzibą :.................................................................................................................................... 
zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia ………….. składam/y niniejszą ofertę na 
-„ Części i akcesoria do aparatów słuchowych” (Słownik główny CPV: 33185100-1)  
-„Dla/przystosowań dla osób niepełnosprawnych” (Słownik uzupełniający CPV: EA12-8) 
 
 
Cena ………………… zł netto 
 
 

 

 
 
 

........................................................ 
            miejscowość i data                                                                                         
                       ……………………………………………. 

Pieczęć i podpis Wykonawcy  lub  osoby  
uprawnionej do  reprezentowania Wykonawcy 

 
 


