Ojrzeń 21 listopada 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 informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.
I.

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa: GMINA OJRZEŃ
Adres: Ul. Ciechanowska 27 06-456 Ojrzeń

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 Tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym
2 Głośniki do tablic

Ilość
4 zestawy
2 zestawy

2. Wymagania funkcjonalno techniczne do powyższych pomocy dydaktycznych:
a. Tablica interaktywna z oprogramowaniem z projektorem ultrakrótkoogniskowym
Minimalne parametry:
Tablica:
Przekątna tablicy: 77” Rodzaj powierzchni: matowa, suchościeralna, uszkodzenie nie ma
wpływu na działanie tablicy. Tablica w technologi: dotykowej
Proporcje: 16:9 Komunikacja: USB Pozycjonowanie: w podczerwieni (IR) lub kamera
optyczna Możliwość obsługi: dowolnym przedmiotem (wskaźnikiem) Akcesoria:
półka na pisaki, kabel USB min 5 m, instrukcja obsługi w języku polskim, nośnik z
oprogramowaniem Gwarancja: minimum 2 lata
Projektor:
Rozdzielczość: 1920x1080 Typ projektora: Lampowy Jasność: min 2.700 ANSI Lumenów
Kontrast: statyczny min. 1000/1 Odległość do obrazu (m): min. 0,5m
Łączność: WIFI, LAN Proporcje obrazu: 16:9 Złącza komputerowe: 2xHDMI, 1xVGA,
1xAudio in, 2xUSB, 1xCOMPOSITE VIDEO Dźwięk: Wbudowane głośniki Gwarancja:
minimum 2 lata Akcesoria: uchwyt ścienny, instrukcja obsługi w języku polskim

b. Głośniki
Minimalne parametry:
Wbudowany wzmacniacz stereo 2 x 30 W RMS Oporność: 4 OHM Częstotliwość: 20 Hz –
20 kHz Wejścia: MiniJack (3.5 mm) i RCA Wymiary głośnika: 185 x 148 x 250 mm. W
zestawie: 2 głośniki, uchwyty montażowe, przewód zasilający 1.8 m, minimum 5 m
przewód głośnikowy lub zestaw bezprzewodowy, pilot na podczerwień z bateriami,
instrukcja obsługi w języku polskim
Gwarancja: minimum 2 lata
3. Dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie użytkowników
W ramach dostawy urządzeń wykonawca musi zapewnić transport urządzeń we wskazane
miejsce (szkoła), zainstalować i uruchomić urządzenia oraz przeszkolić użytkowników (co
najmniej dwie osoby) według poniższych wytycznych:
Wykonawca zobowiązuje się, że zapakowane pomoce dydaktyczne (sprzęt TIK), zestawy
zostaną wniesione do siedziby szkół, ustawione, zamontowane, zainstalowane w miejscu
wskazanym przez dyrektora placówki oraz zintegrowanie z infrastrukturą szkolną. Pomoce
dydaktyczne należy dostarczyć do szkół:
- 2 zestawy tablic i 2 zestawy głośników – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w
Młocku Młock 72 06-456 Ojrzeń
- 2 zestawy tablic – Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu ul. Przedszkolna 7 06-456 Ojrzeń
Szkolenia z obsługi urządzeń interaktywnych i audiowizualnych muszą obejmować co
najmniej: elementy multimedialnego zestawu interaktywnego, sposób uruchomienia zestawu,
sposób wykonania kalibracji tablicy, zasady bezpiecznej pracy z zestawem prezentacyjnym,
wykonanie przez użytkownika co najmniej: napisanie pisakiem elektronicznym tekstu,
przeniesienie napisanego obiektu w inny rejon tablicy, dodanie dowolnego obrazka z galerii,
uruchomienie prawego przycisku myszy, przekazanie informacji o dostępnych bezpłatnych
zasobach internetowych wykorzystywanego oprogramowania.
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:
1) Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia zgodnie z
wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym
2) 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).

V.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera - pod
adres: Urząd Gminy Ojrzeń ul. Ciechanowska 27 06-456 Ojrzeń do dnia 01 grudnia 2017 r.
do godz. 15:00 (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.

Wymagania związane z wykonaniem zamówienia
Pomoce dydaktyczne (sprzęt) oprócz parametrów określonych w opisie powyżej 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 użytkowania, sporządzone w
języku polskim;
7) posiadają okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata.

VII.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Do dnia 22 grudnia 2017 r.

VIII.

OCENA OFERTY

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena – 80%, gwarancja 20% (24 m-ce – 0%, do 35 m-cy – 10 %, powyżej 36 m-cy -20%)
IX.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi mailowo.
X.

DODATKOWE INFORMACJE

Osoba do kontaktu: Grzegorz Drążkiewicz, adres e-mail usc@ojrzen.pl, telefon 23-671-83-20
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

