Oleśnica, 16.11.2017 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 informacyjnokomunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

I.

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa: Gmina Oleśnica
Adres: ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica
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
1 Interaktywny monitor dotykowy o przekątnej powyżej 55”

Ilość
6

2. Wymagania funkcjonalno techniczne do powyższych pomocy dydaktycznych:
Monitor interaktywny o przekątnej minimum 55” (dodatkowym atutem będzie 65”) z
wbudowanym systemem Android bądź innym umożliwiającym samodzielną pracę i korzystanie z
Internetu.
- Przekątna obrazu (cale) – min. 55”
- Rozdzielczość obrazu – min. Full HD 1920x1080
- Powierzchnia ekranu - matowa lub antyodblaskowa
- Format obrazu – 16:9
- Technologia V-sense : rozpoznawanie dotyku: pisak, palec lub inny przedmiot
- Komunikacja z komputerem – za pomocą przewodu USB
- Kąt widzenia – 178 stopni
- Żywotność ekranu – min. 30 tys. godzin
- Czas reakcji matrycy (wartość max) – 8ms
- Czas reakcji na dotyk (wartość max) – 15ms
- Wbudowane głośniki – Stereo o mocy min. 2x10W
- Porty/złącza (wbudowane) – HDMI, D-Sub, audio, USB
-Połączenie z komputerem – Interfejs USB, VGA i/lub HDMI. Przewody do podłączenia do
komputera (stacjonarny, notebook)
- Obsługiwane systemy operacyjne – MS Windows 7 i nowsze

- System android
- Oprogramowanie do obsługi tablicy i przygotowania lekcji interaktywnych (opcjonalnie możliwe
oprogramowane SMART)
Ponadto sprzęt musi spełniać warunki wynikające z Uchwały nr 108/2017 Rady Ministrów z dnia
19 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na
lata 2017-2019 „Aktywna Tablica”, tj.:
- posiadać deklarację CE
- posiadać certyfikat ISO 9001 dla producenta,
- zakupione pomoce dydaktyczne muszą pochodzić od jednego producenta
- komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego rodzaju musi
pochodzić od jednego dostawcy
- sprzęt musi być fabrycznie nowy (wyprodukowany nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i
wolne od obciążeń prawami osób trzecich
- posiadać dołączone instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim
- posiadać okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata
3. Dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie użytkowników
W ramach zamówienia wykonawca musi:
1) zapewnić transport i dostawę urządzeń we wskazane miejsce (szkoła), zainstalować i
uruchomić urządzenia:
Szkoła Podstawowa w Ligocie Małej, Ligota Mała 15, 56-400 Oleśnica – 2 szt.
Szkoła Podstawowa w Sokołowicach, Sokołowice 24, 56-400 Oleśnica – 2 szt.
Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica w Oleśnicy, ul. Wileńska 321, 56-400 Oleśnica – 2 szt.
2) przeszkolić użytkowników (co najmniej dwie osoby) z każdej jednostki objętej
zamówieniem:
3) Wykonawca zobowiązany jest do montażu monitora interaktywnego w miejscu wskazanym
przez dyrektora placówki oświatowej. Montaż ścienny. Wyprowadzenie przewodów
sygnałowych i zasilania monitora. Ukrycie okablowania w dedykowanych korytkach
natynkowych (dostarczenie, montaż korytek po stronie Wykonawcy). Przewody sygnałowe
do podłączenia do komputera (stacjonarny, notebook) nie krótsze niż 10 m. Instalacja
oprogramowania do obsługi monitora interaktywnego na sprzęcie dostępnym w danym
pomieszczeniu montażu zestawu. Kalibracja sprzętu.
4) Szkolenie – Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia wskazanych przez dyrektora
placówki pracowników (min. 2 osoby) w zakresie działania, wykorzystania sprzętu.
5) Termin dostawy 14 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą, nie później jednak niż do
10 grudnia 2017 r.
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.

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: Gmina Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica lub wysłana mailowo na adres
urzad@olesnica.wroc.pl - do dnia 24 Listopada 2017 r. do godz. 15.45 (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
14 dni od podpisania umowy, nie później niż 15 grudnia 2017 r.

VII.

OCENA OFERTY

Zamawiający dokona
Cena – 100%.
VIII.

oceny

ważnych

ofert

na

podstawie

następujących

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi mailowo.
IX.

DODATKOWE INFORMACJE

Osoba do kontaktu: Marcin Rzeźnik, adres e-mail marcin.rzeznik@olesnica.wroc.pl ,
telefon 71-314-02-24
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

kryteriów:

