Oleszyce, 09.07.2019 r.
(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: Centrum Usług Wspólnych w Oleszycach
Adres: 37-630 Oleszyce, ul. Rynek 21
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 liczba pomocy dydaktycznych
Lp.
1

Rodzaj pomocy dydaktycznej
Monitor interaktywny dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 65 cali

Liczba
6

2. Wymagania funkcjonalno techniczne do powyższych pomocy dydaktycznych:
Opisane szczegółowo w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
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 z
danej szkoły).
III. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM
Ofertę może złożyć Wykonawca, który:
1. Wykona przedmiot zamówienia w wymaganym terminie.
2. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT.
3. Wymagania wobec Wykonawcy:
a) Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia zgodnie z
wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym
b) Wiedza i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami
określonymi w zapytaniu ofertowym

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

IV.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Oferent powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w formie oryginału
lub skanu (załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego - Formularz ofertowy).
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

V.

Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera - na adres:
Centrum Usług Wspólnych w Oleszycach, ul. Rynek 21, 37-630 Oleszyce
lub wysłana mailowo na adres zeas@eoleszyce.pl
- do dnia 23.07. 2019 r. do godz. 11.00 (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.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

VI.

30 dni od dnia złożenia zamówienia.
VII. OCENA OFERTY
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o wagę poniższych kryteriów:
Kryterium

L. p.

Ogólne
wielkość
przekątnej monitora

1.

2.

oprogramowanie

3.

gwarancja

4.

oferowana cena

Szczegółowe
65 cali

3

75 cali

7

W zależności od dostępnych
funkcjonalności

4

3 lata

1

4 lata

2

5 lat

3

Według wzoru poniżej [C]

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

C=

Liczba punktów

Oferowana cena
52500 zł

Ogólne punkty, które otrzyma oferta zostaną obliczone według wzoru:

* waga )
O   (liczba _ punktów
* 10
wag



 - oznacza sumę kolejnych kryteriów w ofercie.

Waga

6

3

2

1

o- ogólna punktacja za ofertę cenową
Wynik zaokrąglamy do jednego miejsca po przecinku.
Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
W przypadku takiej samej liczby punktów zamawiający wybierze ofertę kierując się parametrami technicznymi monitora
interaktywnego a następnie funkcjonalnością oprogramowania.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Bezwzględnemu odrzuceniu podlegają oferty, które:
a) wpłyną po podanym w niniejszym zapytaniu terminie. Kolejno oferty nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone
nadawcy bez otwierania,
b) nie spełniają wymogów formalnych i materialnych określonych w niniejszym zamówieniu,
c) są niezgodne z przepisami prawa w szczególności dotyczącymi Rządowego programu rozwijania szkolnej
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli „Aktywna Tablica”,
d) oferent w wyznaczonym terminie nie wyjaśnił treści oferty lub z treści oferty i wyjaśnień oferenta wynika, iż oferent
nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym,
e) przekroczą ustaloną przez zamawiającego wartość zamówienia czyli 52500zł (pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset
złotych).
f) Jeśli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy na dostawę sprzętu TIK, zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi mailowo.
IX.

DODATKOWE INFORMACJE

Osoba do kontaktu: Stanisław Ślęzak,
adres e-mail. zeas@eoleszyce.pl,
telefon: 16 631 52 44 .

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 informacyjnokomunikacyjnych – „Aktywna Tablica” dla:
………………………………………………………………………………………………………………… (Nazwa zamawiającego)
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
Lp.

Rodzaj pomocy dydaktycznej
(producent, model urządzenia)

Liczba

Jednostko
wa cena
netto PLN

VAT
%

Wartość
netto PLN

Wartość
brutto PLN

1
2
3
Razem

2.

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

3.

Deklaruję ponadto termin wykonania zamówienia zgodnie
ofertowym.

4.

Oświadczam, że uczestnicząc w procedurze wyboru wykonawcy na realizację niniejszego zapytania:
 cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,

z

zapisami podanymi w zapytaniu








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)
oferenta)

….................................................
(Pieczęć i podpis/y

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

….......................................................
......
(Data i miejsce)
oferent)

….................................................
(Pieczęć i podpis/y

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
Opis przedmiotu zamówienia.

Lp.

1

2

Nazwa

Interaktywny monitor
dotykowy:

Oprogramowanie:

Opis
Wymagania minimalne monitora interaktywnego
- Przekątna obrazu (cale) – min. 65”
- Rozdzielczość obrazu – 4K UHD 3840 x 2160 pikseli
- Częstotliwość odświeżania obrazu minimum – 60Hz
- Powierzchnia ekranu - matowa lub antyodblaskowa
- Format obrazu – 16:9
- Kontrast minimum - 4000:1,
- Jasność minimum - 350 cd/m2
- Komunikacja z komputerem – za pomocą przewodu USB
- Kąt widzenia – 178 stopni lub większy
- Żywotność ekranu minimum – 30 tys. godzin
- Czas reakcji matrycy (wartość max) – 8ms
- Czas reakcji na dotyk (wartość max) – 15ms
- możliwość obsługi monitora za pomocą załączonych
pisaków i za pomocą palca,
- Dwa wbudowane głośniki stereo o mocy minimum 10W
każdy,
- Porty/złącza (wbudowane) – HDMI, D-Sub, audio, USB, RJ45.
- Połączenie z komputerem – Interfejs USB, wejście audio,
VGA i HDMI.
- Pokrycie ekranu - Szkło hartowane 4 mm
- Wejście na komputer OPS – 1szt.
- Wbudowany system operacyjny umożliwiający
uruchomienie przeglądarki internetowej bez połączenia z
komputerem zewnętrznym,
- Obsługiwane systemy operacyjne – MS Windows 7 i
nowsze,
- Gwarancja producenta minimum – 24 miesiące,
- Certyfikaty sprzętu – CE, ISO 9001 dla producenta
- Autoryzowany przez producenta monitora serwis w
Polsce.
Oprogramowanie wspomagające prowadzenie lekcji
dostarczone z monitorem interaktywnym powinno
posiadać licencję wieczystą dla użytkownika końcowego.
Minimalna funkcjonalność oprogramowania:
-dostępne w w języku polskim,
- licencja wieczysta do zainstalowania na maksymalnie 5
urządzeniach w jednej placówce oświatowej,
- możliwość importowania plików zapisanych w formacie
SMART Notebook, PDF, PowerPoint, plików pytań
ExamView i IMS XML,
- możliwość zapisywania wyświetlanych treści w formie
zrzutu ekranowego,
- możliwość nanoszenia notatek na wyświetlanej treści,
- możliwość tworzenia spersonalizowanych profili
tematycznych (języki, matematyka itp.),

Ilość

6szt.

6szt.

- możliwość tworzenia kontenerów i pracy na warstwach,
- możliwość rejestracji ekranu i zapisu jako plik video,
- możliwość rozpoznawania pisma ręcznego,
- możliwość zarządzania wieloma arkuszami,
- możliwość definiowania własnych przycisków,
- możliwość współpracy z zewnętrznym systemem do
głosowania,
- możliwość korzystania z bezpłatnych zasobów
interaktywnych.
- oprogramowanie dostępne na platformy: Windows,
Mac, Linux.

3

4

Montaż i uruchomienie:

Szkolenie:

Wykonawca zobowiązany jest do:
- montażu monitora interaktywnego w miejscu wskazanym
przez dyrektora placówki oświatowej na dedykowanym do
tego celu uchwycie ściennym dostarczonym przez
wykonawcę,
- dostarczenia odpowiedniej długości i jakości przewodów
sygnałowych (USB, Audio) oraz HDMI lub VGA w zależności
od wejścia w dostępnym komputerze, umożliwiających
podłączenie monitora z komputerem wskazanym przez
dyrektora placówki w pracowni,
- dostarczenia odpowiedniej długości przewodów
2
zasilających 3x2,5 mm (typu linka) oraz gniazda
zasilającego natynkowego z stykiem uziemiającym i
wyłącznika umożliwiającego rozłączenie przewodu
fazowego i neutralnego i ich montażu we wskazanym przez
dyrektora miejscu,
- montażu okablowania sygnałowego i energetycznego w
korytku natynkowym o wymiarach 40x25 za pomocą
kołków rozporowych w miejscu uzgodnionym z dyrektorem
placówki,
- instalacji oprogramowania (sterownika oraz
oprogramowania wspomagającego prowadzenie lekcji) do
obsługi monitora interaktywnego na komputerze
dostępnym w danym pomieszczeniu.
- kalibracji sprzętu.
Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia wskazanych
przez dyrektora placówki pracowników w zakresie działania
i wykorzystania sprzętu oraz zainstalowanego
oprogramowania.
Treści szkolenia muszą obejmować co najmniej:
- sposób uruchomienia i wyłączania monitora,
- sposób wykonania kalibracji monitora,
- zasady bezpiecznej pracy z monitorem
- wykonanie przez użytkownika co najmniej: napisanie
pisakiem elektronicznym nazwy szkoły, przeniesienie
napisanego obiektu w inny rejon ekranu, dodatnie
dowolnego obrazka z galerii, uruchomienie prawego
przycisku myszy,
- przekazanie informacji o dostępnych bezpłatnych
zasobach internetowych wykorzystywanego
oprogramowania (gotowe lekcje, dodatkowe materiały
szkoleniowe, strony społecznościowe).

6szt. w
trzech
lokalizacj
ach*

6

Uwagi do opisu przedmiotu zamówienia:
Zakupione w ramach wsparcia finansowego pomoce dydaktyczne spełniają następujące warunki:
1) posiadają deklarację CE;
2) posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta;
3) w przypadku zakupu danego rodzaju pomocy dydaktycznych w więcej niż jendym egzemplarzu
wszystkie pomoce dydaktyczne dane rodzaju pochodzą od jendego producena;
4) komplet urządzeń I oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego rodzaju pochodzi od
jednego dostawcy;
5) są fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolne od obiciążeń
prawami osób trzecich;
6) posiadają dołączone niezbędne instrukcje I materiały dotyczące użytkowania, sporządzone w języku
polskim;
7) posiadają okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata.

