
 

   
…Rybnik, dnia 14.11.2017r….. 

                                                                                                                                                       miejscowość ,data 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania 
szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 

technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. 
 
 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Nazwa:  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 
Adres:  ul. Borki 37D, 44-200 Rybnik 
 
 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb 
realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w 

zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” zgodnie z następującą 
specyfikacją: 
  

1. Rodzaj i ilość pomocy dydaktycznych 

Lp. Rodzaj pomocy dydaktycznej Ilość 

1 Tablica interaktywna 1 

2 Projektor lub projektor ultrakrótkoogniskowy 1 

3 Głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku 1 

4 Interaktywny monitor dotykowy 1 

5   

 
2. Wymagania funkcjonalno techniczne do powyższych pomocy dydaktycznych: 

Tablica interaktywna z powierzchnią ceramiczną oraz półką na pisaki, wymiary zewnętrzne 172x124, 

wymiary wewnętrzne 160,7 x 112,7, przekątna zewnętrzna 83”. Proporcje obrazu 4:3, waga 25 kg, 

pozycjonowanie w podczerwieni, gwarancja 5 lat.  Akcesoria do tablicy: wskaźnik teleskopowy, 
oprogramowanie, instrukcja obsługi, uchwyty do montażu, pisaki z miękką końcówką. Obsługa za 

pomocą: palec, pisaki, dowolny przedmiot. 
Projektor o wymiarach 367x400x149, rzut ultrakrótki, , system projekcyjny technologia 3LCD, 

rozdzielczość 1024x768, proporcje obrazu 4:3, kontrast 14000:1, jasność 3100 lumenów, moc lampy 
215W, czas pracy lampy 10 000h, rozmiar projekcji 56”-93”, przyłącza: złącze USB 2.0 typu A, złącze 

USB 2.0 typu B, RS-232C, Interfejs Ethernet (100Base-TX/10 Base-T), bezprzewodowa sieć LAN IEEE 

802.11b/g/n (opcja), wejście VGA 2x, wyjście VGA, wejście HDMI 3x, wejście sygnału kompozytowego, 
wejście RGB 2x, wyjście RGB, MHL, stereofoniczne wyjście audiominijack, stereofoniczne wejście 

audiominijack 3x, wejście mikrofonu. Gwarancja 3 lata na projektor i lampę. 
Głośniki lub inne urządzenie pozwalające na przekaz dźwięku  wbudowany wzmacniacz mocy, 

odtwarzacz MP3 z czytnikiem USB i SD, funkcja Bluetooth, 2x mikrofon  bezprzewodowy, regulacja 

equalizera: regulacja głośności oraz kontrola ECHO dla mikrofonów, regulacja głośności muzyki, 
dodatkowe wejście MIC oraz LINE IN, wbudowane akumulator oraz ładowarka, możliwość ładowania 

zarówno z sieci 230V jak i zasilaniem 12V, uchwyt i kółka do ułatwienia transportu, pilot 



 

bezprzewodowy. Głośnik niskotonowy 15”/38 cm, RMS/max. 450/800W, wydajność 35Hz-20kHz, 

zasilanie 220-240V/50-60Hz. 

Interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali Android +OPS13. 
Specyfikacja monitora: wymiary 1284 x803x90 mm, powierzchnia aktywna 1210x680 mm, kąt 

widzenia 178 stopni, rozdzielczość 1920x1080, Full HD, matryca LED, złącza USB x2, HDMIx2, VGA x1, 
PC Audio x1, wyjście słuchawkowe, AVx1, Y/pb/cb/pr/cr x1, głośniki 2x10W, załączone akcesoria: pilot, 

kabel zasilający 1,5m, kabel HDMI 1,5m, kabel USB 3m, płyta z oprogramowaniem, pisak x2, zestaw 

uchwytów montażowych, gwarancja 2 lata. 
Specyfikacja komputera: procesor Intel I3 41603.6GHz Dual Core, pamięć RAM 4G, DDR III, dysk 

twardy 500G, płyta główna Intel H81, Wi-Fi 802.11b/g/n, grafika Intel HD Graphics 4400.  
 

 
3. Dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie użytkowników 

 

   Wykonawca zapewnia transport i dostawę urządzeń do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w 

Rybniku, ul. Borki 37D, 44-200 Rybnik.  Zapewnia instalację, uruchomienie oraz zintegrowanie 

zakupionych urządzeń i oprogramowania wchodzącego w skład pomocy dydaktycznych z infrastrukturą 

szkolną a także zapewnia techniczne przeszkolenie nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi urządzeń oraz 

oprogramowania z uwzględnieniem konieczności stosowania TIK w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z 

różnych przedmiotów.  

 
III. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM 

Ofertę może złożyć Wykonawca, który: 
1. Wykona przedmiot zamówienia w terminie. 
2. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT. 
3. Wymagania wobec Wykonawcy: 

1) Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami 
określonymi w zapytaniu ofertowym 

2) Wiedza i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami 
określonymi w zapytaniu ofertowym 

 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
Oferent powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w formie 
oryginału (załącznik nr 1 Formularz ofertowy) lub skanu. 

 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera - pod adres:   
…Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Borki 37D, 44-200 Rybnik…………….. lub wysłana mailowo na adres  
…zsp7rybnik@gmail.com……….. - do dnia …20.11.2017r.…. do godz. …15.00……. (decyduje data wpływu). 
 
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. 
Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.  
  

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

21 dni od dnia złożenia zamówienia 



 

 
VII. OCENA OFERTY 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
Cena – 100%. 
  

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi mailowo.  
 

IX. DODATKOWE INFORMACJE  

Osoba do kontaktu:  Mirella Krakowczyk, Wioleta Rzempowska-Sałacińska,   
 
adres e-mail  zsp7rybnik@gmail.com,  
 
telefon  32 4247278 
 
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. 

 

 
 
 
  



 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  
Formularz ofertowy 

 
 

OFERTA 

Nazwa Oferenta: …………………………………………………………………………………………………………… 

Adres Oferenta: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji: ………………………………………………………………………………………………. 

Numer telefonu: ………………………………….…………………………………. 

adres e-mail: ………………………………….……………………………………… 

 

odpowiadając na zapytanie na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania 
szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-
komunikacyjnych – „Aktywna tablica” dla …………………………………………………………………. /nazwa 
zamawiającego/ 
 
 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

 
Lp. Rodzaj pomocy dydaktycznej  

(producent i model urządzenia; producent, 
nazwa i wersja oprogramowania) 

Ilość Jednostkowa 
cena netto 

PLN 

VAT 
% 

Wartość 
netto PLN 

Wartość 
brutto PLN 

1       

2       

3       

4       

5       

 Razem   

 
 
2. Gwarancja: 

Urządzenie: …………………………………….. – okres gwarancji …………. miesięcy 
Urządzenie: …………………………………….. – okres gwarancji …………. miesięcy 

 
 
3. Deklaruję  ponadto  termin  wykonania  zamówienia  zgodnie  z  zapisami  podanymi w zapytaniu 

ofertowym. 

 
4. Oświadczam, że uczestnicząc w procedurze wyboru wykonawcy na realizację niniejszego zapytania: 

 cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, 

 spełniam warunki udziału w postępowaniu i wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym, 

 uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej 
oferty, 

 uznaję się za związanego treścią złożonej oferty przez okres 30 dni od daty złożenia oferty, 

 znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zgodnej z 
wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym 



 

 posiadam wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami 
określonymi w zapytaniu ofertowym 

 zrealizuję przedmiot umowy w terminie …… dni od  dnia złożenia zamówienia. 
 
 
 

…………………………………..                                            …...................................................................................  

(Data i miejsce)       (Pieczęć i podpis/y  oferenta) 
 

 
Jednocześnie stwierdzam/y, iż świadomy/i jestem/śmy odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem 
fałszywych oświadczeń. 
 
 
…………………………………..                                            …...................................................................................  

(Data i miejsce)       (Pieczęć i podpis/y  oferenta) 

 


