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………………….…………………………………………  
       nazwa i adres zamawiającego 

 

Zapytanie ofertowe 

 Na  dostawę pomocy dydaktycznych  dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej 

infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-

komunikacyjnych –„ Aktywna tablica”.   

Zamawiający: 

Gmina Miasto Rzeszów  

ul. Rynek 1   

35-064 Rzeszów  

NIP 8130008613 

Odbiorca faktury –płatnik  

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4  

ul. Staroniwska 55 35-101Rzeszów 

1. Opis przedmiotu zamówienia. 

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:  

L. p Rodzaj  pomocy dydaktycznych  Ilość  

1. Tablica interaktywna o powierzchni ceramicznej o przekątnej minimum 78”, 
wprowadzanie informacji przez użytkownika - dotykowo lub za pomocą 
bezbateryjnego pisaka w zestawie, oraz z półką na piski. 

     3 szt. 

2. Zestaw nagłośnieniowy z 4 mikrofonami  bezprzewodowymi typu Headset 1 zestaw 

3. Głośniki multimedialne- 2 głośniki i 1 subwoofer 4 zestawy  

4. Głośniki -2 głośniki i 1 subwoofera 3 zestawy 

 

2. Wymagania funkcjonalno techniczne do powyższych pomocy dydaktycznych:  

1. Tablica interaktywna o powierzchni ceramicznej  o przekątnej minimum 78” wraz z niezbędnym 

oprogramowaniem , okablowaniem i uchwytami mocującymi. Po zamontowaniu i skonfigurowaniu 

będzie gotowa do pracy.   

2. Zestaw mikrofonów bezprzewodowych 4 x mikrofony bezprzewodowe  nagłowne                             

energooszczędna konstrukcja, mikrofon zoptymalizowany do zastosowana wokalnych i przemówień 

3.  Głośniki multimedialne  –MOC RMS 40 W, SATELITY -2 szt. moc głośnika satelitarnego 8 W , 

wzmacniacz w subwooferze, moc głośnika niskotonowego 24 W, rozmiar satelity /głośnika  ok. 



110x90x190, rozmiar głośnika niskotonowego 230x160x230. Połączenia przewodowe i 

bezprzewodowe bluetooth. 

4. Głośniki o mocy RMS 70 W, moc subwoofera RMS 130W, głośniki satelitarne- 2szt. regulacja tonów 

niskich ,  opcjonalnie wyjście słuchawkowe, dodatkowe wejście audio –liniowe x 2.  

Ponadto zaoferowane  pomoce dydaktyczne spełnią następujące warunki: 

1. posiadają deklarację  CE 

2. posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta 

3. wszystkie pomoce dydaktyczne danego rodzaju zakupione w więcej niż jednym egzemplarzu 

pochodzą od jednego producenta 

4. pomoce dydaktyczne są fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed 

dostawą i wolne od obciążeń prawami osób trzecich 

5. posiadają dołączone  niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, sporządzone w 

języku polskim  

6. posiadają okres gwarancji udzielonej przez producenta  lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata. 

3. Dostawa , montaż uruchomienie i szkolenie użytkowników 

W ramach dostawy urządzeń wykonawca musi zapewnić transport urządzeń we skazane miejsce ,                 

po wcześniejszym powiadomieniu o terminie dostawy  zainstalować i uruchomić urządzenia oraz 

przeszkolić użytkowników według poniższych wytycznych: 

Użytkownicy przeszkoleni zostaną z zasad obsługi dostarczonego sprzętu tj. uruchamiania, 

konfigurowania, użytkowania, korzystania z zasobów oprogramowania dostarczonego wraz                               

ze sprzętem. 

5. Opis sposobu przygotowania oferty, miejsce oraz termin składnia ofert.    

Oferent powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.  Załącznik 

nr 1. Ofert należy złożyć w siedzibie  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 ul. Staroniwska 55            

35-101 Rzeszów w sekretariacie pok. Nr 5  w formie pisemnej ,osobiście , listownie lub  na adres 

poczty    elektronicznej - e-mail sekretariat@zszp4.resman.pl w terminie do dnia 23.11.2017 r.                       

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.  

6. Opis wymagań stawianych wykonawcy: 

1. Oferta powinna byś sporządzona w języku polskim, opatrzona pieczątką firmową , posiadać 

datę sporządzenia i być podpisana przez osobę upoważnioną.  

2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych 

3. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych 

mailto:sekretariat@zszp4.resman.pl


 

 

 

 

        O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy: 

a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie 

odpowiadającym przedmiotowi zamówienia- za spełnienie warunku Zamawiający uzna 

podpisane oświadczenie umieszczone na formularzu oferty 

b) Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia  – za spełnienie warunku 

Zamawiający uzna podpisane oświadczenie umieszczone na formularzu oferty 

c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia- – 

za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenie umieszczone na 

formularzu oferty.  

7. Istotne postanowienia umowy  

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

8. Kryterium oceny ofert .   

O wyborze najkorzystniejszej ofert decydować będą kryteria: 

Cena - 100% 

Cena oferty powinna  być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku . 

a) Cena powinna zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia. 

b) Należy wyszczególnić w ofercie cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto. 

c) Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji umowy. 

9. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 

Informacja o wynikach zapytania ofertowego oraz o  wyborze najkorzystniejszej oferty 

zostanie ogłoszona na stornie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie 

adres strony www.zszp4.resman.pl . Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże e-mail 

miejsce i datę podpisania umowy.  

 

 

Załączniki: 

1. Wzór formularza oferty –załącznik Nr 1 

2. Wzór umowy  -załącznik Nr 2.   

 

 

http://www.zszp4.resman.pl/

