
 

   
Rybnik 06.07.2018 
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 9 w Rybniku  
Adres: 44-218 Rybnik ul. Wodzisławska 123 
 
 

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 z projektorem ultrakrótkoogniskowym 2 

 
2. Wymagania funkcjonalno -techniczne do powyższych pomocy dydaktycznych: 

     cechy rozwiązania 

 interaktywne oprogramowanie właściwe dla danej tablicy z możliwością zainstalowania na 

komputerach z systemem Windows. 

 Oprogramowanie, które umożliwia przygotowanie lekcji oraz prezentacji 

 Doskonała widoczność nawet w jasnych pomieszczeniach 

 Minimalnie 1 port HDMI 

 Dwuletnia gwarancja 

 Tablica interaktywna 
          parametry 

 

Przekątna tablicy   83 [cale] 

Przekątna powierzchni roboczej   79" 

Format obrazu   4:3 

Sposób obsługi   palec lub dowolny wskaźnik 

Rodzaj powierzchni   Matowa magnetyczna, suchościeralna, 

uszkodzenie nie wpływa na działanie tablicy 

Prędkość kursora   Minimum 120 cali/sekundę 

Paski skrótów   po obu stronach tablicy 

Dokładność odczytu   1 mm 



 

Wymiary tablicy   1730 x 1237 mm 

Wymiary powierzchni roboczej   1641 x 1148 mm 

Waga   24 kg 

Komunikacja z komputerem USB 

Sposób montażu Uchwyt ścienny 

 

Projektor ultrakrótkoogniskowy 
 

Parametry 

 

Technologia LCD 
Rozdzielczość podstawowa 1024x768 
Rozdzielczość maksymalna 1024x768 

Jasność 3500 lum. 
Kontrast 14000 :1 

Gniazdo HDMI tak 
Uchwyt mocujący i montaż tak 

 
 

3. 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: 

 

Tablica interaktywna 
 

Lp. Wymagania 

1 Instalacja: 

 Instalacja tablicy na uchwycie ściennym. 

 Wszystkie przewody niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tablicy 

poprowadzone w listwach instalacyjnych w pobliże biurka nauczyciela z jednej 

strony oraz podłączone do tablicy (HDMI i USB) z drugiej strony.  

 Tablica podłączona do zasilania. 

2 Wykonawca zapewnia kable sygnałowe o odpowiedniej długości.  

3 Uruchomienie: 

 Wykonawca uruchamia i kalibruje tablicę oraz konfiguruje ją ze wskazanym 

szkolnym komputerem  

4 Szkolenia z obsługi urządzeń interaktywnych i audiowizualnych: 
Treści szkolenia muszą obejmować co najmniej: 

 elementy tablicy interaktywnej 

 sposób uruchomienia tablicy, 

 sposób wykonania kalibracji 

 zasady bezpiecznej pracy z tablicą 

 przekazanie informacji o dostępnych bezpłatnych zasobach internetowych 

wykorzystywanego oprogramowania  

 
 
 
 
 
 
 



 

Projektor ultrakrótkoogniskowy 
 

Lp. Wymagania 

1 Instalacja  projektora: 

 Instalacja projektora na uchwycie ściennym. 

 Wszystkie przewody niezbędne do prawidłowego funkcjonowania  projektora 

poprowadzone w listwach instalacyjnych w pobliże biurka nauczyciela z jednej strony oraz 

podłączone  do tablicy interaktywnej (USB) z drugiej strony 

 Projektor podłączony do zasilania. 

2 Wykonawca zapewnia kable sygnałowe o odpowiedniej długości. 

3 Uruchomienie: 

 Wykonawca uruchamia i kalibruje ze sobą urządzenia 

5 Szkolenia z obsługi urządzeń interaktywnych i audiowizualnych: 
Treści szkolenia muszą obejmować co najmniej: 

 elementy multimedialnego zestawu interaktywnego, 

 sposób uruchomienie zestawu, 

 zasady bezpiecznej pracy z projektorem 

 przekazanie informacji o dostępnych bezpłatnych zasobach internetowych 

wykorzystywanego oprogramowania  

 
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 9 w Rybniku, 44-218 Rybnik, ul. Wodzisławska 123 lub wysłana mailowo na adres  

zszp9@wp.pl  - do dnia 20.07.2018r.  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. 

30 dni od dnia złożenia zamówienia 

 

VII. Ocena oferty. 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

Cena – 100%. 

  

 

 

mailto:zszp9@wp.pl


 

 

VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.  

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi mailowo.  

 

IX. Dodatkowe informacje.  

Osoba do kontaktu: Bożena Fros  , adres e-mail  zszp9@wp.pl , telefon 32/42 23739  
 
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. 
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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) 

 


