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Oświęcim, dnia 15.11.2017 r. 

 

 

Znak sprawy: SP2.221.8.11.2017r  
        

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej 
 

Podstawa prawna: do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych zgodnie z przepisem art. 4 pkt. 8. 

Wartość zamówienia nie przekracza 30.000,00 euro. 

 
1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 2 im Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu 

ul. Olszewskiego 2a 

32-600 Oświęcim 

tel./fax.  33 8422386 

adres e-mail: achowaniecmg2@gmail.com 

 
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 2 

im. Ł. Górnickiego w Oświęcimiu pomocy dydaktycznych w ramach realizacji Rządowego 

programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w 

zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Aktywna tablica” na podstawie 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.07.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1401). 

 
CPV: 32320000-2 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny 

 

 Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 2, obejmuje: 

 
1) dostawa następujących pomocy dydaktycznych: 

Zestaw interaktywny: 

- Tablica interaktywna  szt. 2 : 

 powierzchnia magnetyczna, matowa, sucho ścieralna, odporna na zarysowania, 

 pozycjonowanie w podczerwieni; nie dopuszcza się zastosowania przystawek ani 

innych technologii np. kamer, 

 obszar interaktywny- minimum 170,0 cm x 121,0 cm, 

 przekątna wymiaru interaktywnego [cm] - co najmniej 211,0 cm, 

 format – 4:3, 

 współpraca z systemem operacyjnym - Windows XP/Vista/7/8/10, 

 wyposażenie - półka na pisaki, paski skrótów z nadrukowanymi klawiszami 

funkcyjnymi (min. 21 po każdej stronie tablicy, z podpisem w j. polskim) 

przywołującymi wybrane funkcje oprogramowania, oprogramowanie na płycie CD, 

kabel USB, 2 pisaki, naścienny zestaw montażowy, 

 walory użytkowe - sterowanie co najmniej 4 aktywnymi punktami na interaktywnym 

obszarze tablicy, jednoczesne kreślenie co najmniej 4 interaktywnych linii, plug ang 

play - tablica po podłączeniu do komputera jest aktywna - nie ma konieczności 

instalowania sterowników, rozpoznawanie gestów (multi gesture),  

 oprogramowanie - narzędzia "cyrkiel", "kątomierz", "linijka", pisanie obiektem 

dostępnym z bazy oprogramowania (min.10) lub dowolnym obrazem z zasobów 

komputera, podgląd obrazu z kamery / wizualizera, biblioteka graficznych zasobów 
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edukacyjnych, funkcje oprogramowania muszą zawierać się w jednym programie                   

– nie dopuszcza się realizacji funkcji przez różne aplikacje. 

- Projektor  ultrakrótkoogniskowy szt. 2 :  

 system projekcyjny - Technologia 3LCD, 

 panel LCD - 0,55cal z D9, 

 współczynnik proporcji obrazu – 4:3, 

 rozdzielczość - XGA, 1024 x 768, 

- Uchwyt ścienny dedykowany szt. 2,  

- Kabel zasilający min. 10 m szt. 2, 

- Kabel HDMI min. 10 m szt. 2, 

- Zestaw głośników aktywnych szt. 2, 
 min. 35W, bezprzewodowe połączenie z komputerem. 

 
Wszystkie urządzenia winny być fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed 

dostawą), kompletne, wolne od wad technicznych i obciążeń prawami osób trzecich, 

a także powinny posiadać wszelkie atesty, aprobaty bądź świadectwa dopuszczające je do stosowania. 

Urządzenia stanowiące pomoce dydaktyczne winny posiadać deklarację CE, certyfikat ISO 9001 dla 

producenta, a w przypadku dostawy danego rodzaju pomocy dydaktycznych w więcej niż jednym 

egzemplarzu wszystkie urządzenia danego rodzaju muszą pochodzić od jednego producenta; 

2) zapewnienie instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania dostarczonych urządzeń 

i oprogramowania z infrastrukturą szkolną; 

3) zapewnienie technicznych szkoleń nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi dostarczonych urządzeń 

i oprogramowania, uwzględniając konieczność stosowania technologii informacyjno-

komunikacyjnych w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z różnych przedmiotów; 

4) gwarancję minimum 2 lata oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego zgodnie z zapisami  

niniejszego Zaproszenia; 

5) inne prace i czynności niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

 
Warunki rękojmi i gwarancji: 

 
1) Wykonawca zapewni Zamawiającemu gwarancję minimum 24 miesiące na prawidłowe działanie 

sprzętu objętego zamówieniem. 

2) Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia następnego po podpisaniu protokołu odbioru 

końcowego. 

3) W ramach gwarancji Wykonawca zapewnia nieodpłatny serwis gwarancyjny. 

4) O wystąpieniu usterki ograniczającej wydajność lub funkcjonalność sprzętu lub uniemożliwiającej 

Zamawiającemu korzystanie ze sprzętu, Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę 

na piśmie, telefonicznie lub e-mailem. 

5) Wykonawca zapewni w ciągu 7 dni kalendarzowych naprawę lub wymianę reklamowanego sprzętu 

na nowy o parametrach nie gorszych. 

6) Za wszelkie prace gwarancyjne wraz z dojazdem Wykonawca nie pobiera dodatkowych opłat. 

7) Gwarancja udzielona przez Wykonawcę nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień 

Zamawiającego wynikających z odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi na podstawie 

Kodeksu cywilnego. 

5. Warunki realizacji, odbioru i rozliczenia: 

 
 Dostawa sprzętu nastąpi jednorazowo bezpośrednio do Szkoły Podstawowej z 

Oddziałami Sportowymi nr 2 w Oświęcimiu, ul. Olszewskiego 2a. Sprzęt należy wnieść 

i zamontować w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego. 

 Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym termin dostawy sprzętu. 

 Urządzenia powinny posiadać gwarancję wystawioną przez producenta lub dostawcę, 

którą Wykonawca przekaże Zamawiającemu w chwili zainstalowania urządzenia. 

Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia należy dostarczyć dokumentację urządzenia 
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w tym niezbędne instrukcje, materiały dotyczące użytkowania sporządzone w języku 

polskim, karty gwarancyjne, karty techniczne. 

 Sprzęt i materiały niezbędne do montażu Wykonawca dostarczy własnym środkiem 

transportu, 

na własny koszt i ryzyko. Za szkody powstałe w czasie transportu odpowiedzialność 

ponosi 

Wykonawca. 

 Wykonawca winien posiadać wszelkie uprawnienia, umiejętności i wiedzę fachową 

niezbędne 

do należytego wykonania przedmiotu zamówienia. 

 Zamawiający dokona odbioru, jeżeli nie zostaną stwierdzone wady w dostarczonym 

przedmiocie zamówienia, po jego uruchomieniu i przeszkoleniu nauczycieli. 

 W oparciu o podpisany protokół odbioru Wykonawca wystawi fakturę. 

 Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu 

odbioru, do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, ale nie później niż 

do 31.12.2017 r., przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

 
6. Termin realizacji zamówienia: do dnia 12 grudnia 2017 r. 

 
7. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy: 

 
1) Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli jej wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych z następujących tytułów: 

a) za zwłokę w wykonaniu przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 

b) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

w wysokości 20% wynagrodzenia umownego wskazanego w umowie, 

c) za niewykonanie umowy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego wskazanego w umowie. 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia. 

4) Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

6) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zamówienia. 

7) Wykonawca nie może przenieść wierzytelności i długów wynikających z zawartej umowy na osoby 

trzecie bez zgody Zamawiającego. 

8) Gmina Miasto Oświęcim jako Beneficjent dotacji ma prawo do sprawowania kontroli nad 

prawidłowością wykonywania zadania publicznego, będącego przedmiotem umowy, na każdym jego 

etapie. 

9) W sprawach związanych z wykonaniem umowy, spory rozstrzygał będzie sąd właściwy 

dla miejsca siedziby Zamawiającego. 

10) W umowie zostaną zawarte ponadto wszelkie postanowienia, o których mowa w punktach 

od 2 – 6 Zaproszenia. 

 
8. Opis warunków udziału w postępowaniu 

 
Wykonawca winien złożyć:  

 
 ofertę cenową – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia, 

 opis oferowanego sprzętu - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w tym co najmniej 

nazwa, model, cechy wyróżniające, parametry i wyposażenie - załącznik nr 2 do niniejszego 

Zaproszenia, 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  

 pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile jest konieczne i nie wynika z innych dokumentów 

przedstawionych przez Wykonawcę. 
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9. Kryteria oceny oferty cenowej 

 
Kryterium oceny ofert – cena ofertowa brutto 100%. 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą spośród otrzymanych ofert, tj. taką, która zawiera 

najniższą cenę wskazaną w załączniku nr 1 i 2 do niniejszego Zaproszenia oraz spełnia pozostałe 

wymagania Zamawiającego. 

Cena ofertowa z podatkiem od towarów i usług VAT winna obejmować pełny zakres 

przedmiotu zamówienia (w tym m. in. transport i rozładunek, instalacja, uruchomienie i 

szkolenie z obsługi sprzętu i oprogramowania). Wykonawca  winien dokładnie zapoznać się 

z przedmiotem zamówienia, warunkami postępowania i przewidzieć wszystkie  okoliczności,  

które  mogą  wpłynąć  na  cenę  zamówienia. 

 
10. Termin związania ofertą 

 
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty złożenia formularza ofertowego. 

 
11. Miejsce i termin złożenia oferty 

 
Ofertę cenową można złożyć najpóźniej do dnia 23.11. 2017 r. do godz. 10,00 osobiście lub drogą 

pocztową,w kopercie z tytułem postępowania, w Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 2 

w Oświęcimiu, ul. Olszewskiego 2a, w sekretariacie lub w formie elektronicznej (skan oryginalnego 

dokumentu z własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) na 

adres mailowy: achowaniecmg2@gmail.com 

Dla oceny zachowania terminu składania ofert Zamawiający bierze pod uwagę datę i godzinę wpływu 

oferty do Zamawiającego, a nie datę jej wysłania. 

12. Pytania dotyczące postępowania należy przesyłać w formie elektronicznej na adres mailowy: 

achowaniecmg2@gmail.com 

 
 
13. Informację o wyborze oferty Zamawiający umieści na stronie internetowej Szkoły Podstawowej z 

Oddziałami Sportowymi nr 2 w Oświęcimiu: sp2osw.pl oraz powiadomi Wykonawcę, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę. 

 
14. Załączniki: 

 
Nr 1 – Wzór oferty cenowej 

Nr 2 – Opis oferowanego sprzętu 

 

  

                                                                                                  DYREKTOR 

                                                             Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 2 

                                                                                                       w Oświęcimiu 

 
                                                                                                  mgr Grzegorz Olszewski 
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Znak sprawy: SP2.221.8.11.2017r 

     
Załącznik nr 1 

 

OFERTA CENOWA 
 

1. Nazwa, adres, telefon, fax, e-mail 
Wykonawcy 

 
 
 
 
 

2. Przedmiot oferty Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji 

Rządowego programu „Aktywna tablica” do Szkoły 

Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 11w 

Oświęcimiu – zgodnie z treścią Zaproszenia. 

 
3. Cena ofertowa za całość przedmiotu 
zamówienia w zł brutto  
(z podatkiem od towarów i usług)  

Cyfrowo: ........................................................... zł brutto    

słownie: ……………………………………………….... 

.......................................................................................... 

 
4. Wymagany termin wykonania 
przedmiotu zamówienia 

Zgodnie z treścią Zaproszenia – ust. 6 

 
5. Okres gwarancji i rękojmi  

Minimum 2 lata na warunkach określonych  

w Zaproszeniu 

 
 
 
6. Warunki płatności 

Prawidłowo wystawiona faktura płatna przelewem na 

konto Wykonawcy wskazane w ofercie do 30 dni od daty 

jej wystawienia. 

 
7. Nazwa banku i numer konta 
Wykonawcy 

 

8. NIP  
 

9. Data sporządzenia oferty  
 

Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu, oświadczamy, że:                                                                      
- zapoznaliśmy się i akceptujemy warunki postępowania, 

- posiadamy kompetencje oraz zdolność techniczną i zawodową niezbędne do realizacji przedmiotu 

zamówienia, 

- uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty, 

- w wyznaczonym terminie dokonamy zawarcia umowy, na warunkach określonych przez Zamawiającego 

w Zaproszeniu. 

 

 
………………….…….……., dnia ………..….……. r. 

              (miejscowość) 

   

 

       .......................................................          
  Czytelny podpis lub podpis i pieczęć 

 upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Znak sprawy: SP2.221.8.11.2017r.     
 Załącznik nr 2 

 
 

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

    Nazwa i adres Wykonawcy 

 
 

 Opis oferowanego sprzętu 
 

 
Opis przedmiotu zamówienia 

– minimalne wymagania 

 
 

 
Ilość*  

Proponowane przez Wykonawcę  

nazwa, parametry, cechy wyróżniające 

urządzenia –  zgodnie  

z minimalnymi wymaganiami 

Zamawiającego 

 
Cena brutto 

1)Tablica interaktywna 
- powierzchnia magnetyczna, matowa, sucho ścieralna, 

odporna na zarysowania, 

- pozycjonowanie w podczerwieni; nie dopuszcza się 

zastosowania przystawek ani innych technologii np. kamer, 

-obszar interaktywny- minimum 170,0 cm x 121,0 cm, 

-przekątna wymiaru interaktywnego [cm] - co najmniej 

211,0 cm, 

-format – 4:3, 

-współpraca z systemem operacyjnym                                                

- Windows XP/Vista/7/8/10, 

-wyposażenie - półka na pisaki, paski skrótów z 

nadrukowanymi klawiszami funkcyjnymi (min. 21 po każdej 

stronie tablicy, z podpisem w j. polskim) przywołującymi 

wybrane funkcje oprogramowania, oprogramowanie na 

płycie CD, kabel USB, 2 pisaki, naścienny zestaw 

montażowy, 

-walory użytkowe - sterowanie co najmniej 4 aktywnymi 

punktami na interaktywnym obszarze tablicy, jednoczesne 

kreślenie co najmniej 4 interaktywnych linii, plug ang play - 

tablica po podłączeniu do komputera jest aktywna - nie ma 

konieczności instalowania sterowników, rozpoznawanie 

gestów (multi gesture),  

-oprogramowanie - narzędzia "cyrkiel", "kątomierz", 

"linijka", pisanie obiektem dostępnym z bazy 

oprogramowania (min.10) lub dowolnym obrazem z 

zasobów komputera, podgląd obrazu z kamery / wizualizera, 

biblioteka graficznych zasobów edukacyjnych, funkcje 

oprogramowania muszą zawierać się w jednym programie – 

nie dopuszcza się realizacji funkcji przez różne aplikacje. 

Projektor  krótkoogniskowy   

-system projekcyjny - Technologia 3LCD, 
-panel LCD - 0,55cal z D9, 

-współczynnik proporcji obrazu – 4:3, 

-rozdzielczość - XGA, 1024 x 768, 

 

Uchwyt ścienny 

 

Kabel zasilający min. 10m 

 

Kabel HDMI min. 10 m 

 

Zestaw głośników aktywnych 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

2 
                               

2 
 

2 
 

2 

  

Wykonawca oświadcza, że sprzęt: 

- jest fabrycznie nowy, tj. wyprodukowany nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą, 
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-wolny od obciążeń prawami osób trzecich, 

-posiada deklarację CE, 

-posiada certyfikat ISO 9001 dla producenta, 

-posiada dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania sporządzone w języku 

polskim. 

 

* UWAGA: Zgodnie z Rozporządzeniem, o którym mowa w Zaproszeniu, w przypadku dostawy danego 

rodzaju urządzeń w więcej niż jednym egzemplarzu, wszystkie urządzenia danego rodzaju muszą pochodzić 

od jednego producenta. 

      

 
 
 
 
 

                                                       

            

                                                                                        ........................................................ 

                 Czytelny podpis lub podpis i pieczęć 

                 upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 


