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ZAPYTANIE OFERTOWE  

 
Procedura 2 
Poddziałanie: 

 
Zadanie 2.  Zakup/dostawa sprzętu informatycznego 
 
 
 
 
Zamawiający:  Gmina Baćkowice 

Baćkowice 84, 27-552 Baćkowice 

 

1. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami jest dostępne na: 

http://bip.backowice-gmina.pl/ 

 

2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  

Zakup/dostawa sprzętu informatycznego 

PSP Modliborzyce, Modliborzyce 93, 27-552 Baćkowice 

 

Zadanie 1: Zakupy  

Lp. Nazwa  
produktu 

Ilość 
szt. Opis produktu 

1 
Aparat  
fotograficzny 

1 

• rozdzielczość matrycy (0 - 100 Mpx): 20.4  
• zoom optyczny (0-50): 30.0  
• stabilizacja: optyczna obiektywu  
• zasilanie: akumulator dedykowany  
• czułość ISO: do 12800  
• wizjer: nie posiada wizjera  
• wielkość wyświetlacza: od 2.6 do 3 cali  
• typ matrycy: CMOS  
• jakość filmów: full HD  
• makro: od 2-10 cm  
• rozmiar aparatu: standardowy  
• kolor obudowy: czarny  
• informacje dodatkowe: zoom cyfrowy, wbudowana lampa błyskowa, 

możliwość podłączenia lampy błyskowej, nagrywanie filmów, balans bieli, 
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zdjęcia sekwencyjne, tryb makro, akumulator/ładowarka w zestawie, wi-Fi, 
wyjście HDMI  

• rodzaj pamięci: memory Stick, SD/SDHC/SDXC, micro SD  
 

2 
Waga elektroniczna 
przenośna z 
kalkulatorem 

1 

• Waga elektroniczna: 1000g / 0,1g  
• Standardowa funkcja ważenia g/oz/ozt/dwt/ct/gn  
• Ważenie kalkulacyjne z wyliczaniem wartości  
• Kalkulator  
• Zasilanie 2x AAA 
• Waga kieszonkowa, wymiary np:  

Szalka 65 x 69 mm 
Cała waga 133 x 80 x 15 mm 

3 Tablica interaktywna  1 

Technologia DViT™ (Digital Vistion Touch) 

Przekątna tablicy 77″ 

Wymiary 
(szerokość x 
wysokość x 
głębokość): 

166 x 131,2 x 15,3 cm 

Powierzchnia 
(materiał) 

Powierzchnia zoptymalizowana do projekcji, 
Możliwe pisanie pisakami suchościeralnymi, 
Łatwa w czyszczeniu, 
Twarda powierzchnia 

Tryb pracy 
tablicy 

Interaktywny – Osoba stojąca przy tablicy ma możliwość 
obsługiwana komputera, uruchomiana dowolnych programów, czy 
tak jak w przypadku tradycyjnych tablic, pisania, rysowania, lub 
nanoszenia notatek., 
Tablica suchościeralna. Tablica wyposażona w półkę. 

Dodatkowe 

Przyciski na półce na pisaki (dolna część tablicy), 
Przycisk – Klawiatura ekranowa, 
Przycisk – Prawy przycisk myszy, 
2 Pisaki (programowalne) 
 

Komunikacja z 
komputerem 

USB 2.0 

Akcesoria 
dostarczane 

Kabel USB 5m, 
Podręcznik użytkownika i instrukcja instalacji, 
Nośnik z oprogramowaniem SMART Board 
Uchwyt mocujący 
Dostęp do platformy Exchange – aż 900 gotowych lekcji i innych 
materiałów dydaktycznych (bezpłatnych) 
Dostęp do Tablice.net.pl – aż 590 lekcji w jęz. Polskim oraz bank 
pomysłów na ciekawe zajęcia z tablicą interaktywną (bezpłatne) 
Bezpłatne szkolenia on-line 
Mechanizm tworzenia ćwiczeń lekcyjnych 
Mapa myśli 

Sposób zasilania 230V 

Waga 18,5 
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kg 

Gwarancja 3 lata 

  

UWAGA: 
Wymagana jest tablica interaktywna z oprogramowaniem SMART BOARD lub tablica 
na której da się zainstalować oprogramowanie SMART BOARD (oprogramowanie 
dostarczy Oferent). Wymóg ten jest podyktowany tym że w szkole są tablice SMART 
BOARD i niepotrzebne jest dodawanie kolejnego systemu. Nauczyciele nie mogli by 
korzystać z przygotowanych przez siebie lekcji na tablicy o innym 
oprogramowaniu. 

 

 

4 

Projektor do tablicy 
interaktywnej  
(krótkoogniskowy lub 
ultrakrótkoogniskowy
) 

1 

Przykładowe parametry techniczne projektora współpracującego z 
wymaganą tablicą  
interaktywna 

1. Optyka 

• Standard VGA � XGA 

• Rozdzielczość � 1024×768 

• Jasność � 2500 

• Jasność ECO � 1700 

• Kontrast � 2000:1 

• Wielkość ekranu � 60″ ~150″ 

• Korekta efektu 
trapezowego 

� Automatyczna w pionie 

• Moc lampy � 225W 

2. Gniazda 

• Wejścia 
komputerowe 

� 2 x 15-pin Mini D-sub 

• Wyjścia 
komputerowe 

� 1 x 15-pin Mini D-sub 

• Wejścia video 

� 1 x RCA (Composite Video), 
1 x S-Video, 
2 x Component poprzez wejście 
komputerowe (15-pin Mini D-sub) 
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• Wejścia audio � 1 x RCA (L/P) 

• Wyjścia audio � 1 x RCA (L/P) 

• Sterowanie � 1 x 9-pin D-sub RS-232C 

• Wejścia USB � Typu B Mini 

3. Parametry fizyczne 

• Głośniki � 1x 1W 

• Waga � 3,4 kg 

• Głośność 
� 37dBdB (tryb Normal) / 30dBdB 

(tryb Eco) 

• Wymiary (bez nóżek 
i obiektywu) 

� Długość: 303mm / Wysokość: 
85mm / Szerokość: 345mm 

4. Różne 

• Sieć bezprzewodowa � Nie 

5. Akcesoria w komplecie 

• Pilot z bateriami � Tak 

• Kabel VGA � Tak 

• Kabel zasilający � Tak 

• Instrukcja obsługi � Tak 

• Dołączona miękka 
torba 

� Nie 
 

 
 
Wszystkie przedmioty zamówienia powinny  posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, zaświadczenia, zgodność z 
obowiązującymi normami co do kontaktu z dziećmi w wieku szkolnym.  
 
Zamawiający nie przyjmuje możliwości zaliczkowania na poczet realizacji zamówienia. Formularz cenowy stanowi 
odzwierciedlenie wszelkich kosztów związanych z zamówieniem. Zamawiający nie dopuszcza ponoszenia 
dodatkowych kosztów na etapie realizacji zamówienia.  

1. Termin wykonania zamówienia 
Przedmiot zamówienia ma być dostarczony i zamontowany w komplecie nie później niż 31.08.2017 r.  Dostawa ma 
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być do Publicznej Szkoły Podstawowej  
w Modliborzycach, Modliborzyce 96, 27-552 Baćkowice.  

 
2. Zapłata 

Zapłata za dostarczony towar zostanie wniesiona w ciągu 14 dni od dostarczenia przedmiotu zamówienia na 
podstawie dostarczonej FAKTURY.  
 

 

 

W opisie produktu zostały zawarte informacje jakimi ma się kierować Wykonawca podczas 

przygotowywania oferty. Wykonawca może dobrać przedmioty zgodne z opisem, lub inne spełniające 

funkcje jakie Zamawiający zawarł w opisie przedmiotów. 

3. Pozostałe warunki postępowania: 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

3. Do oferty należy złożyć: 

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru załączonego do 

ogłoszenia – załącznik nr 2. 

4. Kryteria sposobu oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi 
kryteriami i ich znaczeniem: 
Najniższa cena – 100% = 100 pkt  

 
 

W ofercie wykonawca poda cenę brutto zawierającą wszystkie koszty związane  
z realizacją zlecenia (przygotowanie do transportu, rabaty, dojazd, montaż itp.). 
Oferty należy składać osobiście lub pocztą do: 11.08.2017 r. do godz. 12.00 

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.  

Ofertę składaną osobiście lub przesłaną pocztą należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy 

zamieścić następującą informację: Zakup/dostawa sprzętu informatycznego. 

4. Miejsce złożenia/przesłania dokumentów: 

Gmina Baćkowice, Baćkowice 84, 27-552 Baćkowice - sekretariat 

5. Termin wyboru oferty i kryteria oceny: 

a) Oferty zostaną otwarte w miejscu składania ofert, w dniu 11.08.2017 r. o godzinie 12.25. 

b) Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi po zapoznaniu się ze wszystkimi ofertami, które wpłyną 
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w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w terminie oraz będą spełniać warunki w nim zawarte. 

6. Osoba uprawniona do kontaktów: 

Roman Szczuchniak – (15) 86 86  208 
       
 

      …………………………………………. 

               Podpis osoby uprawnionej 

 


