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Lublin, dnia 15.02.2017 r.  

 

Rozeznanie rynku nr 1/2017/Cumulus 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU PRZEPROWADZENIA ROZEZNANIA RYNKU  

dotyczące zakupu infrastruktury badawczo-rozwojowej w ramach projektu  

”Utworzenie profesjonalnego laboratorium mobilnego eye trackingu w Cumulus PR Sp. z o. o.”  

realizowanego w ramach Działania 1.3 RPO WL 2014-2020. 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE  

 

ZAMAWIAJĄCY:  

Cumulus PR Sp. z o. o. 

ul. Dr. Wacława Lasockiego 24 

20-612 Lublin  

NIP: 712-311-59-22 

 

OSOBA DO KONTAKTU:  

Imię i nazwisko: Jan Matysik 

Tel.: 81 53 445 44 

E-mail: projekty@cumuluspr.pl 

 

Cumulus PR Sp.  z o. o. stosując zasadę rozeznania rynku zaprasza do składania ofert 

cenowych na zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej, w ramach projektu „Utworzenie 

profesjonalnego laboratorium mobilnego eye trackingu w Cumulus PR Sp. z o. o.”  

w ramach Działania 1.3 RPO WL 2014-2020. 

 

II. SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAPYTANIA 

 

Lp. Informacje szczegółowe Parametry techniczne: Kod CPV 
Jednostka 

miary 
Ilość 

1 Kamera eye tracker 

Typ urządzenia: okulograf; rodzaj technologii: 

video;  

Konstrukcja: modułowa, umożliwiająca użycie 

w konfiguracjach z komputerem stacjonarnym, 

laptopem, monitorem, telewizorem bądź innym 

źródłem prezentacji bodźców. 

Kompatybilność sprzętowa: kompatybilny  

z systemem operacyjnym Microsoft Windows 7 

Professional lub lepszym z współpracującym  

oprogramowaniem. 
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III. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE  – WYCENY – TERMIN.  

INFORMACJA O WYBORZE  

 

1. Ofertę prosimy przesłać na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego.  

W ofercie prosimy o podanie ceny netto i brutto przy poszczególnych pozycjach. W razie 

wątpliwości co do treści zapytania prosimy o kontakt z ww. osobą. 

2. Jedynym kryterium oceny jest cena. Cena = 100 % wagi w ocenie.  
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3. Zamawiający zastrzega, iż może zostać wybrana więcej niż jedna oferta, pod warunkiem, że każda 

z przedstawionych ofert będzie spełniać warunki określone w zapytaniu. 

4. Termin składania oferty:  22.02.2017 r., godz. 15.00 

5. Ofertę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: projekty@cumuluspr.pl, złożyć 

osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać listownie na adres Zamawiającego: Cumulus 

PR Sp. z o. o. - ul. Dr. Wacława Lasockiego 24, 20-612 Lublin; z dopiskiem „Rozeznanie rynku 

1/2017/Cumulus”. 

6. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną ofertę, do negocjacji warunków 

oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny. 

8. Wyceny powinny być ważne co najmniej do dnia 28.02.2017 r. 

 

 

 

   …………………Jan Matysik……………………………. 

     podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych  
   do reprezentowania Zamawiającego 

 

 

  

 


