
Goworówek, dn. 20.08.2018r. 

Nazwa firmy:     

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie 

Goworówek 43 A, 07-440 Goworowo 

tel. 29 7614061 

szkola@spgoworowo.edu.pl 

www.spgoworowo.edu.pl 

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: Gmina Goworowo 

ul. Ostrołęcka 21 

07-440 Goworowo 

NIP:758-23-52-751 

ODBIORCA: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie 

Goworówek 43 A 

07-440 Goworowo 

tel. 29 7614061 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

1.   Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przez Szkołę Podstawową im. 

Mikołaja Kopernika w Goworowie o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4. pkt 8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z dnia 2015r. poz. 2164, z późn. 

zm.) 

2.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym („zapytanie”) i umowie na 

dostawę sprzętu TIK - stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  

3.   W przypadku użycia w treści niniejszego zapytania słowa „wykonawca” należy rozumieć „oferent”.   

4.   Przez „wykonanie/realizację zamówienia” oraz „zgodność z zapytaniem/zamówieniem” należy 

rozumieć łączne spełnienie warunków formalnych i materialnych określonych w niniejszym zapytaniu.  

5.   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”.  



 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie zamawiającemu 4 sztuk interaktywnego monitora 

dotykowego o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali do siedziby wskazanej przez zamawiającego (szkoła 

macierzysta i jednostka filialna) wraz z montażem i instalacją, w ramach rządowego projektu „Aktywna 

Tablica”. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali: 

1.       Efektywna powierzchnia monitora (obszar interaktywny), na której można dokonywać notatek, sterować pracą  

komputera (przekątna min 55 cali)   

2.       Moduł: Szybki moduł Android min. 5.1 z pakietem podstawowych aplikacji (zintegrowany pakiet narzędzi  

biurowych, serwer samba, mediaplayer) 

3.       Panel IPS LED, powłoka szklana AG 

4.       Jasność 350 cd/m2 typowa 

5.       Rozdzielczość natywna matrycy min 3840 x 2160 (4K UHD), format 16:9 

6.       Kontrast statyczny min 1200:1 

7.       Kąt widzenia poziomo/pionowo:178/178 stopni, prawo/lewo: 89 stopni, góra/dół: 89 stopni 

8.       Czas reakcji matrycy maksimum 8 ms. 

9.       Wyświetlacz LCD z podświetleniem LED 

10.    Wbudowane głośniki o łącznej mocy min. 2x12W 

11.    Technologia – dotykowa, infrared 

12.    Komunikacja monitora z komputerem za pomocą przewodu USB. 

13.    System mocowania VESA 600 x 400 mm. 

14.    Gniazda podłączeniowe: HDMI 1.4 x 2, DISPLAY PORT x 1, USB 2.0 x2, USB 3.0 x1, stereo audio mini Jack x 1,  

RS232 x 1 (porty USB skojarzone z konkretnym gniazdem HDMI lub DISPLAY PORT). 

15.    Współpraca z HDCP 1.4 

16. Maksymalny czas pracy bez przerwy 24/7, Żywotność panelu: min 50 000 h. 

17.    Gwarancja producenta na monitor – min. 3 lata,  

18.    Obsługa monitora za pomocą załączonych pisaków, za pomocą palca, możliwość pracy w rękawiczce.  

19.    Zintegrowane, interaktywne oprogramowanie do pisania oraz aplikacje pozwalające na przeglądanie internetu oraz  

wyświetlanie dokumentów, prezentacji, plików wideo, itp. 

20.    Monitor umożliwia pracę do min. trzech użytkowników jednocześnie z materiałem interaktywnym wykorzystując  

dołączone pisaki, inne przedmioty lub swoje palce do pisania. 

21.    Rozpoznawanie gestów wielodotyku (min. 10 punktów): dotknięcie obiektu w dwóch punktach i obracanie punktów 

dotyku wokół środka – obracanie obiektu, dotknięcie obiektu w dwóch punktach i oddalanie lub przybliżanie  

punktów dotyku – zwiększanie i zmniejszanie obiektu. 

22. Tryb kiosk - tak 

23.    Autoryzowany przez producenta monitora serwis w Polsce, certyfikowany zgodnie z normą ISO 9001:2000 lub  

ISO 9001:2008 w zakresie urządzeń audiowizualnych. 



3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. 

IV. 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 dwadzieścia 

osób) według poniższych wytycznych 

MONITOR INTERAKTYWNY 

Lp. Wymagania 

1 Instalacja monitora interaktywnego: 

 Instalacja monitora na uchwycie ściennym. 

 Wszystkie przewody niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zestawu poprowadzone w 

listwach instalacyjnych w pobliże biurka nauczyciela z jednej strony oraz podłączone do 

monitora (HDMI i USB) z drugiej strony. 

 Monitor podłączony do zasilania. 

2 Wykonawca zapewnia kable sygnałowe o odpowiedniej długości. 

3 Uruchomienie: 

 Wykonawca uruchamia i kalibruje monitor. 

 Na komputerze, bądź bezpośrednio z monitora uruchamia program interaktywny i wykonuje 

co najmniej: napisanie pisakiem elektronicznym nazwy szkoły, przeniesienie napisanego 

obiektu w inny rejon monitora, dodatnie dowolnego obrazka z galerii, uruchomienie prawego 

przycisku myszy. 

 Odtwarza dźwięk z komputera na wbudowanych w monitor głośnikach. 

4 Szkolenia z obsługi urządzeń interaktywnych i audiowizualnych: 

Treści szkolenia muszą obejmować co najmniej: 

 elementy monitora interaktywnego, 

 sposób uruchomienie monitora, 

 sposób wykonania kalibracji monitora, 

 zasady bezpiecznej pracy z monitorem 

 wykonanie przez użytkownika co najmniej: napisanie pisakiem elektronicznym nazwy 

szkoły, przeniesienie napisanego obiektu w inny rejon monitora, dodatnie dowolnego obrazka 

z galerii, uruchomienie prawego przycisku myszy 

 przekazanie informacji o dostępnych bezpłatnych zasobach internetowych 

wykorzystywanego oprogramowania (gotowe lekcje, dodatkowe materiały szkoleniowe, 

strony społecznościowe). 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 07.09.2018r. 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM  



O udzielenie zamówienia może ubiegać się oferent, który łącznie spełnia warunki materialne i 

formalne określone poniżej: 

WARUNKI MATERIALNE DLA OFERENTA 

Dokonanie w terminie maksymalnym do dnia 07.09.2018r. następujących czynności: 

 zapewnienie transportu urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia we wskazane przez 

zamawiającego miejsce – tj. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie, 

Goworówek 43 A, 07-440 Goworowo (2 sztuki) oraz Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika 

w Goworowie – Filia w Szczawinie, Szczawin 49 A, 07-440 Goworowo (2 sztuki), 

 zapewnienie instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionych urządzeń i oprogramowania 

wchodzących w skład pomocy dydaktycznych stanowiących przedmiot zapytania z infrastrukturą 

szkolną przez wykwalifikowanych dostawców tych urządzeń i oprogramowania, 

 poprawne zainstalowanie i uruchomienie wszystkich urządzeń stanowiących przedmiot 

zamówienia, 

 dwukrotne sprawdzenie właściwego funkcjonowania ww. urządzeń. 

Dokonanie w terminie maksymalnym do dnia 28.09.2018 r. - z uwzględnieniem punktu V. „Termin 

wykonania zamówienia” niniejszego dokumentu, następujących czynności: 

 przeprowadzenie szkolenia dla użytkowników wskazanych przez zamawiającego z zakresu 

funkcji oraz obsługi zakupionych urządzeń i oprogramowania, zgodnie z poniższymi wytycznymi:  

 szkolenie przeprowadzone zostanie w formie wykładów i warsztatów w ilości 6 godzin dla min 20 

osób lub grupy nauczycieli 

 przeprowadzone zostaną indywidualne konsultacje uczestników szkolenia z prowadzącym w 

przypadku potrzeby zgłoszonej przez uczestników w ilości 2 godzin łącznie,  

 termin szkoleń zostanie uzgodniony z Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika 

w Goworowie i będzie bezwzględnie wiążący dla wykonawcy. Termin zostanie dostosowany do 

czasu pracy szkół oraz preferencji nauczycieli, 

 prowadzący szkolenie wykaże się posiadaniem co najmniej 3 listów referencyjnych z 

przeprowadzonych szkoleń w zakresie TIK,  

 program szkolenia zostanie dostosowany do poziomu znajomości tematyki szkolenia przez 

wszystkich uczestników.  

WARUNKI FORMALNE DLA OFERENTA  

 posiadanie uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  

 posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i 

osobowym odpowiednim do wykonania zamówienia, 

 znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

 dochowanie wszystkich terminów określonych w niniejszym zapytaniu, 

 dochowanie formy rozliczenia z zamawiającym na podstawie faktury VAT, 

 nie podleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, 

 brak powiązania osobowego lub kapitałowego z zamawiającym i osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego oraz osobami wykonującymi w jego imieniu 

czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru oferty. 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

            Oferent powinien stworzyć ofertę w formie pisemnej. 

Oferta powinna zawierać: 



- pełną specyfikację techniczną oferowanego sprzętu i akcesoriów zgodną z opisem zamówienia. 

- czytelne, kolorowe zdjęcia oferowanego przedmiotu ukazujące go z każdej strony. 

- dokładną kalkulację kosztów zakupu zamówionego sprzętu. 

Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca w 

związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia z tytułu ceny należnej przy zachowaniu zgodności z 

obowiązującymi przepisami prawa i realizacji przedmiotu zamówienia.  

W związku z powyższym, cena musi zawierać wszelkie składniki związane z wykonaniem zamówienia, 

takie jak: koszty dostawy, (transportu), zainstalowanie programów, podatek VAT.  

Cenę ofertową należy podać cyfrowo i słownie w walucie PLN.  

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia 

Ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie: par. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 

19.07.2017r. tj. zgodnie z którym: maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły z 

przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych wynosi 14 000 zł oraz wkład własny organu 

prowadzącego Szkołę w wysokości ww. wsparcia wynosi nie mniej niż 20% kwoty realizacji zadania 

objętego dofinansowaniem tj. 3500zł .  

             Oferta powinna być: 

            - opatrzona pieczątką firmową, 

            - posiadać datę sporządzenia,  

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP, 

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.  

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

szkola@spgoworowo.edu.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres zamawiającego do 

dnia 27.08.2018r. do godz. 10:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub 

zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione z datą nie wcześniejszej niż sześć 

miesięcy przed datą złożenia oferty. Na zamkniętej kopercie należy umieścić dopisek „Aktywna 

Tablica”. 

2.    Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 27.08.2018r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty 

zostanie ogłoszony po godzinie 12:00 w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej pod 

adresem: www.spgoworowo.edu.pl 

3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

6.    Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.spgoworowo.edu.pl 



IX. OCENA OFERT 

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

            1 – parametry techniczne sprzętu 30%, 

            2 – multimedia i oprogramowanie 10%, 

            3 – jakość/trwałość/estetyka sprzętu 10%, 

            4 – gwarancja 20%, 

            5 – cena 30%. 

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony 

internetowej znajdującej się pod adresem www.spgoworowo.edu.pl 

Bezwzględnemu odrzuceniu podlegają oferty, które: 

a)     wpłyną po podanym w niniejszym zapytaniu terminie. Kolejno oferty nie będą rozpatrywane i  

zostaną zwrócone nadawcy bez otwierania, 

b)    nie spełniają wymogów formalnych i materialnych określonych w niniejszym zamówieniu, 

c)    są niezgodne z przepisami prawa w szczególności dotyczącymi Rządowego programu rozwijania 

szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli „Aktywna Tablica”, 

d)    oferent w wyznaczonym terminie nie wyjaśnił treści oferty lub z treści oferty i wyjaśnień oferenta 

wynika, iż oferent nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym,  

e)     przekroczą ustaloną przez zamawiającego wartość zamówienia. 

Ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie: par. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 

19.07.2017r. tj. zgodnie z którym maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły z 

przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych wynosi 14 000 zł w tym wkład własny zamawiającego w 

wysokości 3 500zł 

Jeśli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy na dostawę sprzętu TIK, 

zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.  

XI. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela dyrektor szkoły Jacek Dobrzyński pod numerem telefonu +48 

606282166 oraz adresem email: jacod@vp.pl 

                                                                                                                  Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie 

                                                                                                                                     mgr Jacek Dobrzyński  

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy (zał. nr 1); 

2. Wzór umowy (zał. nr 2). 

mailto:jacod@vp.pl


 


