
         Szkoła Podstawowa Nr 1 

    im. Tadeusza Kościuszki w Nowogardzie 
   

Nowogard, dnia 17.11.2017 

 

 

 

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: 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. T. Kościuszki w Nowogardzie,  

ul. Wojska Polskiego 6; 72-200 Nowogard,  telefon: 91 3926270,  

 

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 Monitor interaktywny  2 

 

2. Wymagania funkcjonalno techniczne do powyższych pomocy dydaktycznych: 

Zgodnie z § 2 ust. 6 rozporządzenia (Dz. U z 2017 r., poz. 1401) ww. pomoce dydaktyczne muszą 

spełniać następujące warunki: 

1) posiadają deklarację CE; 

2) posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta; 

3) w przypadku zakupu danego rodzaju pomocy dydaktycznych w więcej niż jednym egzemplarzu 

wszystkie pomoce dydaktyczne danego rodzaju pochodzą od jednego producenta; 

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 

obciążeń prawami osób trzecich; 



6) posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące sporządzone w języku polskim; 

7) posiadają okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata, 

8) Specyfikacja monitora powinna spełniać co najmniej: 

a) Panel – co najmniej 55” 

b) Jasność – co najmniej 450cd/m² 

c) Rozdzielczość  - Full HD 1920 x 1080 

d) Format 16:9 

e) Ekran – szyba hartowana co najmniej 3 mm 

f) Żywotność panelu – co najmniej 30 000 h 

g) Głośniki  

h) Interaktywne oprogramowanie pozwalające przygotowywać lekcje 

i) Wbudowane Wi-Fi 

j) Zainstalowany system Android/Windows umożliwiający pracę bez podłączenia 

komputera 

k) Wejścia: HDMI, USB, VGA 

l) Technologia dotyku: IR 

 

9) Oprogramowanie do obsługi monitora interaktywnego lub równoważne spełniające co najmniej 

poniższe wymagania: 

 

a) Program do interaktywnych wyświetlaczy musi pozwalać na przygotowanie i 

prezentację treści lekcji lokalnie z dysku komputera. Nie dopuszczalne są jedynie 

rozwiązania zdalne, chmurowe dostępne tylko poprzez sieć Internet. 

b) Oprogramowanie dostępne w języku polskim,  

c) Licencja wieczysta, 

d) Możliwość importowania plików zapisanych w formacie Word, PDF, PowerPoint, 

e) Możliwość zapisywania wyświetlanych treści w formie zrzutu ekranowego, 

f) Możliwość nanoszenia notatek na wyświetlanej treści, 

g) Możliwość rejestracji ekranu i zapisu jako plik video, 

h) Oprogramowanie dostępne na platformy: Windows, Mac, Linux. 

i) Możliwość korzystania z bezpłatnych zasobów interaktywnych, 

j) Oprogramowanie dostępne na platformy: Windows,  

k) Program musi umożliwiać nauczycielowi prowadzenie i sterowanie treścią lekcji, 

l) Aplikacja musi obsługiwać co najmniej dwie różne metody dotykowe, w celu 

uzyskania dostępu do menu, 

m) Oprogramowanie musi umożliwić użytkownikom wstawianie przeglądarek 

internetowych bezpośrednio do treści lekcji, 

n) Oprogramowanie musi zapewniać dostęp do gotowych zasobów do nauki w 

społecznościowej witrynie internetowej bezpośrednio ze swojego interfejsu, 

o) Dla użytkowników programu musi być zapewniony dostęp do co najmniej 300 lekcji. 

p) Społecznościowa witryna internetowa dostawcy oprogramowania musi oferować on-

line ponad 30 000 zasobów, w tym lekcje i aplikacje wydawnictw edukacyjnych oraz 

dostawców treści.  

 

3. Dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie użytkowników 

 

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia wykonawca w ramach dostawy urządzeń obowiązany jest do: 

 

1) zapewnienia instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania urządzeń i oprogramowania 

wchodzących w skład pomocy dydaktycznych z infrastrukturą szkolną;  

2) Wykonawca zobowiązany jest do montażu monitorów  w miejscach wskazanych przez 

dyrektora placówki oświatowej.  

3) Ukrycie okablowania w dedykowanych korytkach natynkowych (dostarczenie, montaż 

korytek po stronie Wykonawcy).  

4) Przewody sygnałowe do podłączenia do komputera (stacjonarny, notebook) nie krótsze niż 10 

m.  

5) Instalacja oprogramowania do obsługi tablicy interaktywnej na sprzęcie dostępnym w danym 

pomieszczeniu montażu zestawu. Kalibracja sprzętu. 



 

 

6) Zapewnienia technicznych szkoleń nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi zakupionych 

urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych.  

7) Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia wskazanych przez dyrektora placówki 

pracowników w zakresie działania, wykorzystania sprzętu. 

 

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: 

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 

 

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). 

Oferta powinna być: opatrzona pieczątką firmową; posiadać datę sporządzenia; podpisana 

czytelnie przez wykonawcę. 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera - 

pod adres: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. T. Kościuszki w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 6; 72-

200 Nowogard - do dnia 23 listopada 2017r. do godz. 14.00 (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 

Do dnia 15 grudnia 2017r.  

 

VII. OCENA OFERTY 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

Cena – 100%. 

  

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi mailowo.  



 

IX. DODATKOWE INFORMACJE  

Osoba do kontaktu: Sebastian Szymański, telefon 91 39 26270 

 

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 informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w 

Nowogardzie. 

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 do 15 grudnia 2017r. 

 

 

…………………………………..               …...................................................................................

  

(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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


