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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/9.1.2/SRKK/OF 

 
 

Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH” z siedzibą w Białymstoku, ul. Rumiankowa 13 zaprasza do 
składania ofert na dostawę i montaż sprzętu w ramach projektu „Szkoła Rozwoju Kompetencji 
Kluczowych” nr POKL.09.01.02-20-789/13, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WYMAGANIA:  
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego:  
 2 zestawów interaktywnych w skład których wchodzi tablica interaktywna  z  projektorem 

krótkoogniskowym, uchwyt do projektora, montaż 
 notebooka z oprogramowaniem OFFICE  i programem antywirusowym  

2. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
32322000-6 - urządzenia multimedialne 
30213100-6 - komputer przenośny 

 
3. Wymagane minimalne parametry techniczne tablicy interaktywnej  
 

Technologia Pozycjonowanie w podczerwieni 

Przekątna tablicy 88" 

Przekątna powierzchni 
roboczej 

79" 

Rodzaj powierzchni Matowa, suchościeralna, porcelanowa, magnetyczna, żadne uszkodzenie nie 
wpływa na działanie tablicy 

Sposób obsługi palec lub dowolny wskaźnik 

Format obrazu 4:3 

Rozdzielczość 
rzeczywista 

4096 x 4096 

Dokładność odczytu 1 mm 

Prędkość kursora 125 punktów/sekundę 

Czas reakcji Pierwsza kropka: 25ms, ciągła kropka: 8ms 

Komunikacja USB 

Paski skrótów Po obu stronach tablicy 

Wymiary tablicy 1818 x 1325 mm 

Powierzchnia robocza 1649 x 1157 mm 

System operacyjny Windows 2000/XP/Vista/7 32 bit i 64 bit 

Zasilanie Port USB 

Akcesoria 3 pisaki zakończone gąbką (czerwony, czarny, niebieski),  wskaźnik 
teleskopowy, zamykana inteligentna półka na pisaki, kabel USB o długości 
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min. 20 m, uchwyty do montażu na ścianie, instrukcja obsługi  

Język 
oprogramowania 

Język polski 

Gwarancja Podstawowa - 36 miesięcy 

Wybrane funkcje 
oprogramowania 

Zamykana inteligentna półka na pisaki - zmiana koloru pisaka w zależności od 
tego który jest podniesiony, zmiana na funkcję wymazywania w przypadku 
podniesienia wymazywacza 

 4 punktowy Multitouch – możliwa praca 4 osób jednocześnie, obsługa gestów 

 Funkcja rozpoznawania pisma odręcznego - m.in. w języku polskim 

 Autozapis - umożliwia automatyczne zapisywanie zmian w pliku co zadany 
interwał czasu 

 Wbudowane interaktywne narzędzia przedmiotowe - do nauki matematyki, 
chemii, fizyki i języka angielskiego 

 Zarządzanie obiektami - m.in. funkcja blokowania, grupowania i 
rozgrupowania obiektów graficznych 

 Definiowanie skrótów - do wybranych programów, folderów, plików, 
dostępne z menu ekranowego 

 Funkcja “chwytania obrazu” - ułatwia pracę niższym osobom oraz daje 
możliwość szybkiego uzyskania dodatkowego miejsca do pracy na tablicy 

 
4. Wymagane minimalne parametry projektora krótkoogniskowego   

Typ projektora Krótkoogniskowy 

Technologia DLP 

Rozdzielczość 1.024 x 768 (XGA) 

Kontrast 15000:1 

Jasność 3000 ANSI lm 

Zużycie energii 240W (tryb normalny) / 200W (ECO) / <1W (Stand-by) 

Żywotność źródła światła 6.000h (ECO) / 4.500h (tryb normalny) 

Obiektyw F = 2.7, f = 6.82mm 

Odległość od ekranu 0.5 - 4 m 

Wejścia video HDMI (2x) 
S-Video 
VGA (D-Sub15) 

Wejścia audio 2 x RCA (L/R) 
Mini jack 3.5 mm 

Wyposażenie standardowe Kabel HDMI o długości min. 20 m 
Kabel zasilający 
Pilot, Baterie do pilota 
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Płyta CD z instrukcją obsługi 

Gwarancja 5 lat na projektor / 3 lata (max. 2000h) na lampę projekcyjną 

Funkcje Menu ekranowe w j. polskim 
Bezfiltrowy układ chłodzenia  
 

5. Uchwyt ścienny dedykowany do projektora  oferowanego przez Wykonawcę w ramach składanej 
oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe  

- Regulacja odległości projektora od ściany w zakresie do 114 cm 
- Możliwość regulacji pochylenia w osi uchwytu +/- 15° 
- Możliwość regulacji pochylenia na boki +/- 22.5° 
- Maksymalny udźwig - 25 kg 
- Dodatkowa linka odciążająca w zestawie 
 

6. Wymagane minimalne parametry notebooka z oprogramowaniem OFFICE  i programem 
antywirusowym  

Procesor Intel® Core™ i5 

Przekątna LCD 15,4 - 15,6 

Rozdzielczość 1366 x 768  

Powierzchnia matrycy matowa 

Pamięć RAM:  4 GB 

Dysk twardy (pojemność):  320 GB 

Karta graficzna:  Intel HD Graphics 3000 

Karta dźwiękowa:  Zintegrowana 

Głośniki:  2 szt. 

Wbudowany mikrofon:  tak 

USB 2.0:  2 szt. 

USB 3.0:  2 szt. 

System operacyjny:  Windows 7 Professional 64 bit, polski 

Wbudowana kamera:  tak 

Urządzenie wskazujące:  touchpad 

Akumulator (czas pracy):  8 h 

Oprogramowanie   

System Operacyjny: Windows 7 Home Premium OEM 64bit (wymagana jego instalacja na laptopie) 
Pakiet Biurowy: MS Office 2010 PL dla użytkowników domowych i małych firm (wymagana jego 
instalacja na laptopie 
Oprogramowanie antywirusowe z licencją na co najmniej 2 lata. Kompletny pakiet bezpieczeństwa 
obejmujący antywirus, antyspyware, anti-theft, zaporę osobistą (personal firewall), ochronę przed 
spamem. Zaproponowane oprogramowanie musi być odpowiednio dobrane do możliwości 
wydajnościowych komputera. 
 
7. Usługa musi spełniać wyżej podane parametry techniczne (minimalne). Zamawiający dopuszcza 

zaoferowanie usługi o parametrach lepszych od wymagań minimalnych.  

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych i częściowych. 
9. Oferowane produkty muszą być nowe, nieużywane, nieregenerowane. 
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10. Z udziału w postepowaniu wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub 
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;    
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;  
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika;            
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

MIEJSCE, TERMIN I INNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  
Szkoła Podstawowa Nr nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku,  do dnia  08.11.2013r. Dostawa 
nastąpi na koszt Wykonawcy.  
Odbiór sprzętu zostanie potwierdzony protokołem odbioru.  Zapłata zostanie dokonana w ciągu 14 
dni od dostawy zgodnej z zapytaniem ofertowym i przekazania prawidłowo wystawionej faktury. 
 
TERMIN, MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT: 
Wymagane dokumenty: Oferty należy składać na załączonym do niniejszego zapytania formularzu.  
Termin: oferty należy składać w terminie do dnia 31.10.2013 r., do godziny 09:00. 
Miejsce: oferty w postaci elektronicznej jako skan należy składać na adres: 
marzdlainnych@gmail.com lub dostarczyć osobiście/pocztą tradycyjną do siedziby stowarzyszenia: 
STOWARZYSZENIE „MY DLA INNYCH” 
15 – 665 Białystok, ul. Rumiankowa 13 (wejście z tyłu budynku szkoły) 
z dopiskiem na kopercie Projekt „Szkoła Rozwoju Kompetencji Kluczowych” 
 
Oferty, które wpłyną po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. Decyduje data 
wpływu dokumentów do Biura Projektu. 
 
Kryterium wyboru oferty:  100% cena  
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania 
przyczyny. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny realizacji zamówienia w przypadku gdyby 
oferta/oferty z najniższą ceną przewyższały kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 
 
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm.). 
 
Osoba do kontaktu: Bożena Wasilewska  
e-mail:  marzdlainnych@gmail.com, tel. 602 352 175 
 

 
 

mailto:marzdlainnych@gmail.com


 

 
Projekt pn. „Szkoła Rozwoju Kompetencji Kluczowych” nr POKL.09.01.02-20-789/13 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 
Biuro projektu: 
Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH”, ul. Rumiankowa 13, 15 – 665 Białystok 
www.mydlainnych.pl, e-mail: marzdlainnych@gmail.com 
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 
Kierownik projektu: Bożena Wasilewska, tel. 602 352 175 

 
 
 

Załącznik nr 1 
do zapytania ofertowego nr 2/POKL/9.1.2/SRKK/OF 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/POKL/9.1.2/SRKK/OF na dostawę i montaż sprzętu w 
ramach projektu „Szkoła Rozwoju Kompetencji Kluczowych” nr POKL.09.01.02-20-789/13, 
 
 
………………………………………………………………………………………………….............................................................. 
…………………………....................................................................................................................................... 

(nazwa i adres wykonawcy) 
 

1) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia: 

Lp NAZWA PRZEDMIOTU 

ILOŚĆ       
(SZT.) 

MODEL, TYP 
OFEROWANEGO 

SPRZĘTU  

CENA 
JEDNOSTKOWA  

WARTOŚĆ 
NETTO 

 

WARTOŚĆ 
PODATKU 

VAT 

WARTOŚĆ 
BRUTTO    

1 Tablica interaktywna 2       

2 
Projektor krótkoogniskowy  
z uchwytem 

2       

3 Laptop z oprogramowaniem 1       

 
Razem:  

 
za cenę netto:.............................................zł 
podatek VAT ............................................zł 
cena brutto.................................................zł 
(słownie brutto.........................................................................................................................................) 
 
 
Oświadczenie: 

1. Oświadczam, że spełniam i akceptuję wszystkie warunki zawarte w Zapytaniu ofertowym. 
2. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje się do podpisania umowy 

w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  
3. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert.  
4. Oświadczamy, że żądana cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia, w tym dostawę i instalację w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  
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5. Oświadczam, że w dniu złożenia oferty na dostawę sprzętu na potrzeby projektu „Szkoła 
Rozwoju Kompetencji Kluczowych” nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo  
z Stowarzyszeniem „MY DLA INNYCH”. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 
wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy  
a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub  

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
 
 
 
 
........................................      ..................................................... 
Miejscowość i data       Pieczęć i podpis Wykonawcy 
        
   
 


