Załącznik Nr 4
do Regulaminu udzielania zamówień
publicznych, których wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30.000 euro

Data: 02.10.2018r.
Nr sprawy SP3.261.2.2018

Zaproszenie do złożenia oferty
dotyczące zamówień poniżej 30 000 euro
Nazwa zamówienia: na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie
technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

1.Zamawiający
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku
36 – 016 Chmielnik 169a
tel. 17 2296615

2. Określenie trybu zamówienia i kryteriów wyboru:
Zamówienie o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579
z późn. zm.). Procedurę udzielenia zamówienia określa „Regulamin udzielania zamówień
publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000
euro”. Jako kryterium wyboru zostanie zastosowane kryterium najniższa cena – 100%.
3.Określenie sposobu uzyskania dodatkowych informacji:
Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia dostępne są w siedzibie
Zamawiającego Szkole Podstawowej Nr 3 w Chmielniku, 36-016 Chmielnik, tel. 17 229 6615
mgr Bożena Gwizdała.
4. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Rodzaj i ilość pomocy dydaktycznych
Lp.
1.
2.
3.

Rodzaj pomocy dydaktycznej
Tablica interaktywna
Projektor ultra krótkoogniskowy
Projektor krótkoogniskowy (przenośny)

Ilość
2
2
1

2. Wymagania funkcjonalno- techniczne do powyższych pomocy dydaktycznych:
L.p.
Tablica interaktywna
1. Posiada deklaracje CE, certyfikat ISO 9001 dla producenta
urządzenie i oprogramowanie do obsługi pomocy dydaktycznych danego rodzaju pochodzi

2. od jednego dostawcy, jest fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy)
przed dostawą i wolna od obciążeń prawami osób trzecich

3. Obszar aktywny 83”. Obszar roboczy min 79”.
4. Proporcje tablicy – 3/4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

Waga urządzenia maksymalnie 24 kg.
Powierzchnia tablicy twarda, matowa, odporna na uszkodzenia, magnetyczna.
Tablica dotykowej, w technologii podczerwieni
Podłączenie do komputera port USB.
Gwarancja nie krótsza niż 2 lata.
Pisanie i sterowanie komputerem przez tablicę za pomocą dołączonych pisaków i za
pomocą palca.
Półka na pisaki producenta tablicy, wyposażona w klawisze do wyboru kolorów
pisków (czarny, niebieski, czerwony i zielony). Przycisk uruchamiający funkcję
gąbki oraz przyciski do wywoływania procesu orientacji tablicy, klawiatury
ekranowej
i prawego przycisku myszy.
Tablica pozwala na pracę dwóch uczniów jednocześnie – pisanie.
Rozpoznawanie i obsługa gestów:
 powiększ – zmniejsz obiekt,
 obróć obiekt,
 przejdź do następnej strony,
 zgrupuj – rozgrupuj zaznaczone.
Wraz z urządzeniem dostarczyć program do przygotowywania i przeprowadzenie
interaktywnych lekcji w języku polskim. Wszystkie wyspecyfikowane funkcje musi
posiadać jedno oferowane oprogramowanie. Nie dopuszcza się realizacji funkcji
przez kilka programów, które w sumie realizują wymaganą funkcjonalność.
Producent musi gwarantować dostępność wszystkich opisanych niżej funkcjonalności
co najmniej przez rok od daty dostarczenia programu.
Wymaga się aby zaoferowane oprogramowanie można było pobrać z aktualnej strony
dostawcy/producenta.
Oprogramowanie musi działać na komputerze bez konieczności podłączenia
zaoferowanej tablicy interaktywnej lub monitora interaktywnego.
Oprogramowanie musi działać i zawierać wszystkie wymienione funkcje bez
konieczności podłączenia do Internetu.

Projektor ultra krótkoogniskowy
Lp.
Wymagany parametr
1.
Posiada deklaracje CE, certyfikat ISO 9001 dla producenta
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

urządzenie i oprogramowanie do obsługi pomocy dydaktycznych danego rodzaju pochodzi od
jednego dostawcy, jest fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy) przed
dostawą i wolna od obciążeń prawami osób trzecich

Technologia LCD.
Jasność minimum 3500 ANSI lumenów w trybie pełnej jasności.
Kontrast minimum 14000:1.
Rozdzielczość rzeczywista minimum 1024x768, format matrycy 4:3.
Projektor musi umożliwić wyświetlenie obrazu o przekątnej 83 cali (format 4:3)
z odległości nie większej niż 65 cm (odległość od obrazu do najbardziej oddalonego od
niej elementu projektora) przy zachowaniu proporcji obrazu, jego formatu, a także
zapewniając ostrość na całej powierzchni bez stosowania jakichkolwiek
elektronicznych korekcji.
Żywotność lampy minimum 5000 godzin w trybie pełnej jasności.



9.
10.
11.

Audio, RCA, HDMI, MHL, VGA

Waga maksymalnie 5,7 kg.
Gwarancja nie krótsza niż 2 lata.

Projektor krótkoogniskowy (przenośny)
Lp.
Wymagany parametr
1.
Posiada deklaracje CE, certyfikat ISO 9001 dla producenta
urządzenie i oprogramowanie do obsługi pomocy dydaktycznych danego rodzaju pochodzi od
jednego dostawcy, jest fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy) przed
dostawą i wolna od obciążeń prawami osób trzecich

2.
3.
4.
5.
6.

Technologia LCD.
Jasność minimum 3300ANSI lumenów w trybie pełnej jasności.
Kontrast minimum 15000:1.
Rozdzielczość rzeczywista minimum 1024x768,format matrycy 4:3
Suwak wyłączania obrazu/dźwięku, Automatyczna korekta trapezu, Wbudowany
głośnik, Poziomai pionowa korekcja geometrii obrazu, Długa żywotność lampy, Quick
Corner
Żywotność lampy minimum 6000 godzin w trybie pełnej jasności.
Złącze USB 2.0 typu A, Złącze USB 2.0 typu B, Wejście VGA, Wejście HDMI,
Wejście sygnału kompozytowego, Wejście audio typu cinch, Bezprzewodowa sieć
LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja)
Waga maksymalnie 2,5 kg.
Gwarancja nie krótsza niż 2 lata.

7.
8.
9.
10.
11.

1. Dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie użytkowników
W ramach dostawy urządzeń wykonawca musi zapewnić transport urządzeń we wskazane miejsce
(szkoła), zainstalować i uruchomić urządzenia oraz przeszkolić użytkowników (co najmniej dwie
osoby) według poniższych wytycznych:
Uzgodnione z Dyrekcją Szkoły ( w dniach i godzinach pracy Szkoły)

5. Termin wykonania zamówienia: –
do 30 dni od dnia złożenia zamówienia
6. Warunki udziału:
Ofertę
1.
2.
3.

może złożyć Wykonawca, który:
Wykona przedmiot zamówienia w terminie.
Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT.
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

Na ofertę składa się:
1. formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia,
2. Oświadczenie – stanowiące zał. Nr 3 do zaproszenia

7. Okres gwarancji
Jak wyżej
8. Warunki odbioru i płatności
Dostawa do siedziby Zamawiającego, za potwierdzeniem odbioru przez Dyrektora Szkoły lub
osobę upoważnioną, płatność przelewem po przedłożeniu faktury
9. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę w formie pisemnej, wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia należy:





złożyć w sekretariacie szkoły w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę
i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Zapytanie ofertowe
na dostawę tablic interaktywnych z projektorem i projektora przenośnego w
Szkole Podstawowej Nr 3 im Św. M.M. Kolbego w Chmielniku
lub wysłać pocztą na adres "Szkoła Podstawowa Nr 3 36-016 Chmielnik 169a
lub wysłać mailowo na adres sp3.chmielnik@intertele.pl z tytułem wiadomości „Oferta na
dostawę tablic interaktywnych z projektorem oraz projektora przenośnego” Oferty
składane drogą elektroniczną winny być w formie skanu z widocznym podpisem
(format JPG, PDF)w formie pliku ZIP
do dnia 12.10.2018 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu).

10. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Szkole Podstawowej Nr 3 36-016 Chmielnik 169a w dniu
12.10.2018 r.o godz. 12:15 w sekretariacie szkoły.
11. Inne informacje:
………………………………………………………………………………………………

………………….
(podpis Kierownika Zamawiającego)

