Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 4/2016
Burmistrza Sędziszowa
z dnia 14.01.2016 roku

Sędziszów, dnia 06.11.2017 rok
Znak sprawy OS I. 4464.1 AT.2017
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
FORMULARZ OFERTY - STR. 1
na wykonanie dostawy poniżej 30.000 euro
(nazwa rodzaju zamówienia)

CZĘŚĆ I (wypełnia zamawiający)
1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Sędziszów , ul. Dworcowa 20, 28 – 340 Sędziszów , NIP 656 21 64 804
2. Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa sprzętu TIK na potrzeby realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej

infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” dla:
- Szkoły Podstawowej Nr 1 w ZSO w Sędziszowie
- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sędziszowie
- Szkoły Podstawowej w Pawłowicach
Rodzaj i ilość pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w ZSO
w Sędziszowie:
Lp.
1
2
3

Nazwa produktu
tablica interaktywna
projektor
głośniki

ilość
2 szt.
2 szt.
2 zestawy

Wymagania funkcjonalno techniczne do powyższych pomocy dydaktycznych:
Tablica interaktywna:
Technologia
Pozycjonowanie w podczerwieni
Obsługa za pomocą
palec, pisaki, dowolny przedmiot
Przekątna zewnętrzna
83"
1

Wymiary zewnętrzny (cm) min.
172 x 124
Wymiary wewnętrzny (cm) min.
160,7 × 112,7
Proporcje obrazu min.
4:3
Załączone akcesoria min.
3 pisaki z miękką końcówką, wskaźnik teleskopowy, uchwyty do montażu, instrukcja obsługi,
oprogramowanie do tablicy, kabel USB

Rzutnik
System projekcyjny
Technologia 3LCD
Rozdzielczość min.
XGA, 1024 x 768
Współczynnik proporcji obrazu
4:3
Współczynnik kontrastu min.
16 000:1
Natężenie światła barwnego min.
2 700 lumenów – 1600 lumenów (tryb ekonomiczny)
Natężenie światła białego min.
2 700 lumenów – 1600 lumenów (tryb ekonomiczny)
Moc lampy min.
200 W
Czas pracy lampy min.
5 000 h, 10 000 h w trybie oszczędnym
Rozmiar projekcji
50“ – 108”
Wymagane Przyłącza min.
Wejście audio typu cinch, wejście mikrofonu, stereofoniczne wejście audio mini-jack (2x),
stereofonicznewyjście audio mini-jack, wejście S-Video, wejście sygnału komponentowego (2x),
wejście sygnału kompozytowego, wejście HDMI, wyjście VGA, wejście VGA (2x), bezprzewodowa sieć
LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja), interfejs Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), RS-232C, złącze USB 2.0
typu B, złącze USB 2.0 typu A
2

Okablowanie i uchwyty:
Przewód HDMI oraz zasilający – 10 mb
Uchwyt do rzutnika – do bliskiej projekcji
Nagłośnienie - Kolumna mobilna
Odtwarzacz min.
MP3 USB/ WMA z funkcją nagrywania
Funkcja BLUETOOTH
TAK
Tuner FM
TAK
Sterowanie min.
Basami, głośnością oraz echem mikrofonu
Wejście min.
MIC & LINE
Kolor preferowany
Czerwono - Czarny
Głośnik wymagany
Moc min.
50 W
Akumulator min.
12V-2.6Ah

Rodzaj i ilość pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sędziszowie
i Szkoły Podstawowej w Pawłowicach:
Lp.
1
2
3

Nazwa produktu
tablica interaktywna
projektor
głośniki

ilość
4 szt.
4 szt.
4 zestawy

Wymagania funkcjonalno techniczne do powyższych pomocy dydaktycznych:
Tablica interaktywna:
Technologia
Pozycjonowanie w podczerwieni
Obsługa za pomocą
3

palec, pisaki, dowolny przedmiot
Przekątna zewnętrzna min.
83"
Wymiary zewnętrzny (cm) min.
172 x 124
Wymiary wewnętrzny (cm) min.
160,7 × 112,7
Proporcje obrazu min.
4:3
Załączone akcesoria min.
3 pisaki z miękką końcówką, wskaźnik teleskopowy, uchwyty do montażu, instrukcja obsługi,
oprogramowanie do tablicy, kabel USB
Gwarancja min.
2 lata
Skrzydełka
wymiary (cm): 12x x 86 x 1,6 min.
powierzchnia: blacha typu Whiteboard lakierowana o właściwościach suchościeralnych i
magnetycznych. Rama wykonana z aluminium anodowanego 15 mm
Rzutnik
System projekcyjny
Technologia 3LCD
Rozdzielczość min.
XGA, 1024 x 768
Współczynnik proporcji obrazu min.
4:3
Współczynnik kontrastu min.
16 000:1
Natężenie światła barwnego min.
2 700 lumenów – 1600 lumenów (tryb ekonomiczny)
Natężenie światła białego min.
2 700 lumenów – 1600 lumenów (tryb ekonomiczny)
Moc lampy min.
200 W
Czas pracy lampy min.
5 000 h, 10 000 h w trybie oszczędnym
4

Rozmiar projekcji
50“ – 108”
Przyłącza min.
Wejście audio typu cinch, wejście mikrofonu, stereofoniczne wejście audio mini-jack (2x),
stereofonicznewyjście audio mini-jack, wejście S-Video, wejście sygnału komponentowego (2x),
wejście sygnału kompozytowego, wejście HDMI, wyjście VGA, wejście VGA (2x), bezprzewodowa sieć
LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja), interfejs Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), RS-232C, złącze USB 2.0
typu B, złącze USB 2.0 typu A
Okablowanie i uchwyty:
Przewód HDMI oraz zasilający – 10 mb
Uchwyt do rzutnika – do bliskiej projekcji
Nagłośnienie - Wielofunkcyjny zestaw nagłośnienia 500W min.
Wyposażenie
Odtwarzacz MP3/WMA; 2x mikrofon doręczny VHF (zatwierdzone R&TTE); Pilot;
Wzmacniacz
Wbudowany, cyfrowy
BLUETOOTH
TAK
Wejście min.
USB, SD, 2x MIC, LINE i iPod
Moc max min.
500W
Moc RMS min.
250W
Moc wzmacniacza min.
80W
Woofer min 1 szt.
Tweeter min. 1 szt
Czułość min.
89dB±2dB
Max SPL
92dB
Impedancja
4 ohm
Pasmo przenoszenia
5

40-20,000Hz
Zasilanie
220-240Vac / 50-60Hz
Akumulator min.
12V/7A
Ponadto urządzenia :
1) Posiadają deklarację CE
2) Posiadają certyfikaty ISO 9001 dla producenta
3) Wszystkie pomoce dydaktyczne danego rodzaju pochodzą od jednego producenta
4) Komplety urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego rodzaju
pochodzą 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 użytkowania sporządzone w
języku polskim
7) posiadają okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krócej niż 2 lata
Warunki dostawy, uruchomienia i szkolenia użytkowników:
W ramach dostawy urządzeń wykonawca musi zapewnić transport urządzeń we skazane miejsce
(szkoły) montaż i uruchomienie urządzeń oraz przeszkolenie użytkowników wg. poniższych
wytycznych:
- dostarczenie urządzeń do wymienionych szkół,
- Zamontowanie ( zainstalowanie, uruchomienie , zintegrowanie z istniejącą infrastrukturą szkolna)
urządzeń dydaktycznych we wskazanych salach
- przeszkolenie wskazanych przez dyrektora nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi zakupionych
urządzeń i oprogramowania.
a) termin wykonania zamówienia: do 15.12.2017 roku
b) okres gwarancji: min. 2 lata,
c) warunki płatności: po zakończeniu realizacji zadania, w terminie 7 dni od otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, płatne w formie przelewu,

3.. KRYTERIA OCENY ORERT:
Cena: 100 %

Inne dodatkowe* nie dotyczy

4. SPOSÓB OCENY OFERT KRYTERIUM DODATKOWEGO:*
Nie dotyczy
5. TERMIN I FORMA ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 13.11.2017 roku do godziny 10:00
(decyduje data wpływu), w formie:
• pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Gmina Sędziszów , ul. Dworcowa 20, 28-340
Sędziszów,
• faxem na numer: (41) 3811137,
• w wersji elektronicznej na e-mail: um@sedziszow.pl,
6

O wyborze oferty zamawiający zawiadomi e-mail lub telefonicznie. Z wybranym Wykonawcą
Zamawiający zawrze umowę

(ciąg dalszy wypełnia oferent – oferent zwraca do zamawiającego formularz kompletny strony
od 1do 8)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
FORMULARZ OFERTY – STR. 2.
na wykonanie dostawy poniżej 30.000 euro
(nazwa rodzaju zamówienia)

CZĘŚĆ II (wypełnia oferent)
1. Nazwa i adres WYKONAWCY
NAZWA:
...........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ADRES:
.............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
NIP:
.............................................................................................................................................................
NR RACHUNKU BANKOWEGO:
..................................................................................................................
2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w ZSO w Sędziszowie
za:
Cenę netto: ................................................................ zł
Podatek VAT: ........................................................... zł
Cenę brutto: .............................................................. zł
Słownie brutto: ..................................................................................................................... zł

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sędziszowie i Szkoły
Podstawowej w Pawłowicach za:
Cenę netto: ................................................................ zł
Podatek VAT: ........................................................... zł
Cenę brutto: .............................................................. zł
Słownie brutto: ..................................................................................................................... zł
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Kryteria dodatkowe: *…………………………nie
dotyczy…………………………………………………………………..
2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń.
3. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:
1) .specyfikacja sprzętu.
2) ..................................................................................................................................................

dnia ..................................................
.............................................................
(pieczęć wykonawcy)

•

podpis osoby uprawnionej
(pieczęć)

wypełnić jeżeli są przewidziane lub pominąć.
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