ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwracamy się z
zapytaniem ofertowym na:
Dostawę następujących pomocy dydaktycznych: dwóch (2) interaktywnych monitorów
dotykowych.
Przez dostawę rozumie się - zakup, dostawę, instalację uruchomienie i zintegrowanie
zakupionych urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych
z infrastrukturą szkolną, a także zapewnienia technicznych szkoleń nauczycieli w zakresie
funkcji i obsługi urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych,
uwzględniając konieczność stosowania TIK w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z różnych
przedmiotów.
Pomoce dydaktyczne zakupione zostaną z udziałem środków dotacji w ramach Rządowego
programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie
technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica” (zwanego dalej
Programem).
1. Zamawiający:
Szkota Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radwanicach,
Radwanice ul. Szkolna 14a
55-010 Św. Katarzyna
2. Odbiorcy i miejsce dostawy sprzętu:
- 2 sztuki interaktywnych monitorów dotykowych —
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radwanicach,
Radwanice ul. Szkolna 14a
55-010 Św. Katarzyna
3. Przedmiot zamówienia:
Dostawa następujących pomocy dydaktycznych: dwóch (2) interaktywnych monitorów dotykowych.
4. Termin realizacji zamówienia: 17.09.2018 r.
5. Kryterium oceny ofert:
Cena: 100%.
6. Inne istotne warunki zamówienia:
Wymagania dot. zakupu pomocy dydaktycznych w ramach ww. Programu:
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.
Dostawcy urządzeń i oprogramowania będą zobligowani umownie do zapewnienia instalacji (w
tym montażu), uruchomienia oraz zintegrowania zakupionych urządzeń i oprogramowania
wchodzących w skład pomocy dydaktycznych z infrastrukturą szkolną, a także zapewnienia
technicznych szkoleń nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi urządzeń i oprogramowania
wchodzących w skład pomocy dydaktycznych, uwzględniając konieczność stosowania TIK

w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z różnych przedmiotów.
Wszystkie pomoce dydaktyczne muszą zostać zamontowane na dedykowanych przez producenta
uchwytach montażowych – jeśli dotyczy.

Pozostałe warunki dot. specyfikacji pomocy dydaktycznych planowanych do zakupu:

Interaktywny monitor dotykowy - 2 sztuki
Wielkość ekranu

65 cal

Proporcje obrazu

16:9

Rozdzielczość

minimum Full HD (1080p)

Jasność

350 cd/m2

Kontrast

1200:1

Wyświetlane kolory

minimum 1.07 B colors ( 10 bit)

Kąt widzenia

178o/178o

Czas reakcji dotyku

maksimum 6 ms

Głośniki

20W x 2 stereo

Technologia dotykowa

10 punktów dotykowych
Od Windows 7, Mac OS X 10.6 to
10.11, Linux

Plug & Play

lub lepszy

Wejścia

HDMI 2.0 ( min. 1), HDMI 1.4 ( min.2) ,
DP (min. 1), VGA (min. 1), AV (min. 1),
USB 2.0 (min. 2), USB 3.0 (min. 1),
OPS (min. 1)

Wejście audio

Mini jack

Wyjście audio

Mini jack

Żywotność
systemu/
minimum 30.000 h
panelu
Reakcja
na
dotyk/
Palec, pisak, wskaźnik
narzędzie obsługi
Porty komunikacyjne
RS232, RJ45, Wi-Fi
Gwarancja:
minimum 2 lata
min. - minimum
Wymagania dot. zakupu pomocy dydaktycznych w ramach ww.
Programu:
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;
8) Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań
równoważnych pod warunkiem, że zapewnione zostanie
uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych
powyżej.

Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że
zapewnione zostanie uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej
wymienionym dokumencie.

7. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” (załącznik nr 1).
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym
atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis:
Dotyczy programu pn. „Aktywna tablica”. Dotyczy programu pn. „Aktywna tablica”.
Ofertę złożyć można osobiście u Zamawiającego w Sekretariacie Szkoły, pocztą tradycyjną, pocztą
elektroniczną na adres: radwanice-wicedyrektor@wp.pl
8. Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę złożyć należy do dnia 05.09.2018 r. godz. 12:00 w sposób wskazany w punkcie 7.
9. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z wykonawcami.
10. Zamawiający zastrzega unieważnienie postępowania w każdym wypadku bez podania przyczyn.

Załącznik nr 1

pieczątka oferenta

dnia..........................................

OFERTA
Do

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego
realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych,
a dotyczącego:
Dostawy następujących pomocy dydaktycznych: dwóch (2) interaktywnych monitorów dotykowych.
Przez dostawę rozumie się - dostawę, instalację uruchomienie i zintegrowanie zakupionych urządzeń i
oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych z infrastrukturą szkolną.
Pomoce dydaktyczne zakupione zostaną z udziałem środków dotacji w ramach „Rządowego programu
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii
informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017-2019” – Aktywna tablica (zwanego dalej Programem)
składamy ofertę następującej treści:
1. Oferujemy za dostawę dwóch (2) interaktywnych monitorów dotykowych ….…………….……… zł
netto

+

……..…..

%

VAT,

razem

brutto:

..………….……………

zł,

słownie

brutto…………………………..………...……………… zł.
2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym warunki.
3. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń
oraz zdobyliśmy konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty.
5. Oświadczamy, że akceptujemy zawarty w zapytaniu ofertowym projekt umowy (IPU) i
zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy na wyżej
wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że oferowane przez nas usługi spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego.
7. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz
dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
8. Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym
opisującym istotne warunki zamówienia.
9. Oświadczamy, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w
przypadku wyboru niniejszej oferty.
10. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert.
11. Oświadczamy, że pomoce dydaktyczne wskazane w załączniku nr 4 są fabrycznie nowe,
wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą, wolne od obciążeń prawami osób
trzecich;
nieużywane,
w
pełni
sprawne
i
gotowe
do
użycia,
wykonane
w oparciu o nowoczesne rozwiązania projektowe, technologiczne, materiałowe oraz spełniające
wymogi sanitarne, bezpieczeństwa oraz techniczne i funkcjonalno – użytkowe.

12. Oświadczamy, że firma jest/nie (właściwe podkreślić) jest płatnikiem podatku VAT o numerze
identyfikacyjnym NIP .......................................................

Załączniki:
1…………………………………………………………………………………………………………..
2…………………………………………………………………………………………………………..

............................................................
podpis osoby upoważnionej

Załącznik 2

UMOWA NR
zawarta w dniu ……………….. w Siechnicach pomiędzy
Gmina Siechnice – Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radwanicach
a
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………, zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:
………………………………………………………..

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem Umowy jest realizacja zadania pn.: Dostawa sprzętu (pomocy dydaktycznych)
w ramach programu „Aktywna tablica” dla Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w
Radwanicach. Dostawę następujących pomocy dydaktycznych: dwóch (2) interaktywnych
monitorów dotykowych. Przez dostawę rozumie się - zakup, dostawę, instalację uruchomienie i
zintegrowanie zakupionych urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych
z
infrastrukturą
szkolną.
Pomoce
dydaktyczne
zakupione
zostaną
z udziałem środków dotacji w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych
na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” (zwanego dalej Programem).
Zakupiony sprzęt zostanie dostarczony do następującej szkoły:
1) 2 sztuki interaktywnych monitorów –Szkoła Podstawowa w Radwanicach ul. Szkolna 14a 55-010
Św. Katarzyna,
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu zgodnie z ofertą stanowiącą integralną część
umowy – załącznik nr 1, który:
1) posiada deklarację CE;
2) posiada certyfikat ISO 9001 dla producenta;
3) w przypadku zakupu danego rodzaju pomocy dydaktycznych w więcej niż jednym egzemplarzu
wszystkie pomoce dydaktyczne danego rodzaju muszą pochodzić od jednego producenta;
4) w przypadku kompletu urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego
rodzaju pochodzić będzie od jednego dostawcy;
5) jest fabrycznie nowy (wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolny od
obciążeń prawami osób trzecich;
6) posiada dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania sporządzone w języku
polskim;
7) posiada gwarancję udzieloną przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata.
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionych
urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych z infrastrukturą szkolną.
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia technicznych szkoleń wyznaczonych nauczycieli
w zakresie funkcji i obsługi urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych,
uwzględniając konieczność stosowania TIK w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z różnych
przedmiotów.
Wykonawca oświadcza, że oferowane pomoce dydaktyczne są fabrycznie nowe, wyprodukowane nie
wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą, wolne od obciążeń prawami osób trzecich; nieużywane, w
pełni sprawne i gotowe do użycia, wykonane w oparciu o nowoczesne rozwiązania projektowe,
technologiczne, materiałowe oraz spełniające wymogi sanitarne, bezpieczeństwa oraz techniczne i
funkcjonalno – użytkowe.
Wykonawca w dniu dostawy lub na każde żądanie Zamawiającego przedstawi dokument
potwierdzający spełnienie kryterium wskazanego w ust. 3 pkt.5).

§2
TERMINY REALIZACJI
Strony
ustalają
następujący
terminy
realizacji
………………………………………………

1.
2.
3.
4.

przedmiotu

umowy:

§3
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu realizacji niniejszej umowy wynosi: ………….. zł netto, tj.
………………. zł brutto (słownie: ……………………………… złotych …./100) w tym:
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji robót i Wykonawca nie może
żądać podwyższenia wynagrodzenia.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 na podstawie faktury oraz
protokołu odbioru przedmiotu umowy podpisanego przez Zamawiającego.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego na
konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

§4
ODBIÓR PRAC
1. Wykonawca jest obowiązany zgłosić na piśmie Zamawiającemu fakt wykonania przedmiotu Umowy i
gotowości do odbioru.
2. Zamawiający wyznaczy termin odbioru w ciągu 10 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i
dokona odbioru końcowego całego Przedmiotu Umowy. Z czynności odbioru spisany będzie protokół
odbioru końcowego zawierający wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak też terminy

3.
4.
5.

6.

1.
2.

3.

4.
5.

1.

2.

3.
4.
5.

1.
2.

wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez
uczestników odbioru.
W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy nadających się do usunięcia,
Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz
do zawiadomienia o powyższym Zamawiającego.
Zamawiający odmówi odbioru, jeżeli przedmiot Umowy nie został w całości wykonany lub ma wady
uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z Umową.
W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub
stwierdzenia tych wad w okresie rękojmi Zamawiający może:
1) żądać usunięcia tych wad – jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczając pisemnie
Wykonawcy odpowiedni termin,
2) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że
Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął wad w
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są nieistotne,
3) odstąpić od Umowy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca
nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął wad w
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są istotne.
W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie, Zamawiający
ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrącić koszty
zastępczego usunięcia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
§5
KARY UMOWNE
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od
Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie w terminie przedmiotu umowy
określonego w § 1 umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień
opóźnienia w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 Umowy.
Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji oraz rękojmi,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego
brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu
przewidzianego na usunięcia wad.
Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z jego
wynagrodzenia.
Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar
umownych na zasadach ogólnych.
§6
WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI
Na przedmiot Umowy Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji. Bieg terminu gwarancji
rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym. Gwarancja obejmuje wady materiałowe,
urządzenia.
W okresie rękojmi lub gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad
bezpłatnie w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub w innym technicznie
możliwym.
Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili usunięcia wady. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas,
w którym wada była usuwana.
Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które
zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi.
Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość kosztów usunięcia wad.

§7
NADZÓR NAD PRACAMI
Wykonawcy
jest
………………………,

Przedstawicielem
tel.
…………..……,
e-mail:
……………………..
Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą w imieniu Zamawiającego jest:……………………….,
e-mail:………………, tel……………………
§8
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości, jeżeli:
1) Wykonawca wykonuje nienależycie przedmiot Umowy przez okres dłuższy niż 7 dni lub opóźnia
się z wykonaniem przedmiotu umowy przez okres 7 dni.
2) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy o okres dłuższy niż 7
dni lub nie kontynuuje dostaw mimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego.
3) Wykonawca ogłosi upadłość lub likwidację firmy,
4) gdy wysokość naliczonych kar umownych przekroczy 10% wartości Umowy,
5) Wykonawca nie usunął lub nie zdołał usunąć wad, o których mowa w § 4 ust. 5 pkt 3).
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający
może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W
takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania
części Umowy.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Ewentualne spory wynikłe z niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez miejscowo właściwy sąd dla
siedziby Zamawiającego z tym, że Strony dopuszczają możliwość poddania sporów powstałych
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy pod rozstrzygnięcie sądu polubownego, co wymaga pisemnej
zgody obu Stron.
Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca może przenieść prawa wynikające z Umowy, w szczególności wierzytelność o zapłatę
wynagrodzenia, na osobę trzecią wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie, będą miały zastosowanie przepisy ustawy
Kodeksu Cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa.
Umowę sporządzono w trzech (3) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egz. otrzymuje
Zamawiający, a 1 egz. Wykonawca.
Integralną część umowy stanowi:
1) załącznik nr 1 – oferta wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 3
Wykaz pomocy dydaktycznych
Producent
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