Ostróda, 18 grudnia 2016r.
Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom Potrzebującym”
im. Janiny Pelczarskiej w Ostródzie
ul. Jana III Sobieskiego 9/224
14-100 Ostróda, tel. 667 001 805
NIP: 741-200-37-44, REGON: 510333103

Zapytanie ofertowe nr 1/2016/IG
dotyczy dostawy, instalacji sprzętu TIK dla Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego
w Durągu wraz usługą szkolenia w zakresie obsługi, niezbędnych do realizacji zajęć
pozalekcyjnych w ramach projektu
pt. „Inwestujemy w Gimnazjalistów!”
I. ZAMAWIAJĄCY (BENEFICJENT)
Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom Potrzebującym” im. Janiny Pelczarskiej w Ostródzie
ul. Jana III Sobieskiego 9/224, 14-100 Ostróda, tel. 667 001 805
NIP: 741-200-37-44, REGON: 510333103
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją sprzętu TIK do Gimnazjum im. Żołnierza
Polskiego w Durągu (gmina Ostróda) wraz z usługą szkolenia w zakresie użytkowania, niezbędnego
do prowadzenia zajęć z ich wykorzystaniem w projekcie „Inwestujemy w Gimnazjalistów!”
realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko –
Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020. Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki. Działanie RPWM.02.02.00: Podniesienie jakości oferty
edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Poddziałanie
RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji
kluczowych uczniów – projekty konkursowe.
CPV: 30200000-1 - urządzenia komputerowe
30213100-6 – komputery przenośne
30236000-2 – różny sprzęt komputerowy
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i przeszkolenie w zakresie użytkowania
następującego sprzętu dla Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu (gmina Ostróda):
1. 2 laptopy o minimalnym standardzie: Procesor czterordzeniowy, taktowanie 2.4 GHz, Cache 2
MB L2, Matryca 15,6 cali o rozdzielczości WXGA 1366 x 768 (16:9) i powłoce glare, Pamięć
zainstalowana 4GB SO-DIMM DDR3, 1600 MHz, Dysk twardy min. 500GB SSD, Szybkość
odczytu/zapisu 550 MB/s, Karta graficzna HD Graphics, Karta dźwiękowa HD Audio, Karta
sieciowa przewodowa 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet, Karta sieciowa bezprzewodowa
802.11 b/g/n, Bluetooth, HDMI, VGA (RGB), Czytnik kart pamięci, USB 2.0 - USB 3.0 po 2 szt.
Wykonawca dostarczy laptopy do Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu.
2. 2 sztuki oprogramowania Office 2016 lub nowszego, lub innego równoważnego o nie
gorszych parametrach, funkcjonalnościach i jakości. Minimalny standard: Edytor tekstu,
arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji multimedialnych, klient poczty
elektronicznej. Oprogramowanie musi w pełni wspierać standardy dokumentów .docx, .docm,
.dotx, .dotm, .xlsx, .xlsm, .xltx, .xltm, .xlsb, .xlam, .pptx, .pptm, .potx, .potm, .ppam, .ppsx,
.ppsm, .sldx, .sldm, .thmx. Poprzez pełne wsparcie rozumie się brak konieczności
dokonywania jakichkolwiek zmian w celu poprawnego wyświetlenia pliku oraz poprawnego
wyświetlenia pliku oraz poprawnego działania zdefiniowanych funkcji. Oprogramowanie musi
pozwalać na otwieranie i edycję plików w formacie PDF (edytowalny PDF). Odbiorcą 2 licencji
będzie Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu.
3. 1 ekran interaktywny dotykowy o minimalnym standardzie: Monitor dotykowy LED,
Przekątna: 55", wbudowane głośniki, Rozdzielczość: FullHD (1.920 x 1.080), Jasność: 350
cd/m2, Kontrast: 4.000:1, Uchwyt ścienny, Przewód HDMI 10M, co najmniej 1 port USB,
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Przewód zasilający 10M, Dedykowany stand biurkowy 2 szt., dla 2 szt. ekranu należy
uwzględnić koszty instalacji ściennej w wyznaczonym miejscu wraz z dedykowanym
uchwytem. Wykonawca dostarczy, zamontuje i zainstaluje ekran interaktywny w Gimnazjum
im. Żołnierza Polskiego w Durągu.
4. 1 tablica interaktywna o minimalnym standardzie: zestaw z oprogramowaniem, uchwyt,
interfejs: USB, przekątna od 79 cali, wymiar tablicy min. 1730x1237, wymiar powierzchni
roboczej: min. 1641x1148, w zestawie 4 pisaki, okrągły wymazywacz, wskaźnik teleskopowy,
sposób obsługi : palec lub dowolny wskaźnik, format obrazu: 4:3, rozdzielczość min.
32768x32768, dokładność odczytu: 1mm, prędkość kursora 120 cali/sekundę, komunikacja:
USB. Wykonawca dostarczy, zamontuje i zainstaluje tablicę interaktywną w Gimnazjum
im. Żołnierza Polskiego w Durągu.
5. 1 rzutnik multimedialny o minimalnym standardzie: Technologia DLP, jasność od 2300 do
3500 ANSI Im, żywotność lampy (normal): od 3500 do 5500 godz., tryb cichy: 10000 godz.,
rozdzielczość od 1024x768 do 1920x1080, ilość pikseli min. 786, wielkość obrazu 60-300 cali,
wielkość obrazu (przy 2m) 53 cale, uchwyt sufitowy do projektora regulowany w zakresie 7001200 mm, przewody 10m, ilość wbudowanych głośników min. 1 szt., moc głośnika min. 2 Wat,
złącza (wejścia) 2xD-sub 15-pin, 1x RCA Video, 1x Mini DIN 4-pin (S-Video), 1x stereo minijack, 1x USB typ B, 1x RS-232, 1x czujnik IR, 1x wejście zasilania (DC-in), Złącza (wyjścia)
1x D-sub 15-pin, 1x stereo mini-jack, pilot z kompletem baterii, kabel VGA, kabel zasilający.
Wykonawca dostarczy, zamontuje i zainstaluje rzutnik multimedialny w Gimnazjum w Durągu.
6. Głośniki do tablicy interaktywnej o minimalnym standardzie: para dwurożnych zestawów
głośnikowych. W jednym z zestawów zamontowany wzmacniacz o mocy 2 x 15W,
z regulatorem brzmienia basów oraz tonów wysokich. Drugi zestaw głośnikowy pasywny.
Gniazda wejściowe typu RCA. Głośniki dostarczone i zamontowane zostaną w Gimnazjum
w Durągu.
3. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 20.01.2017r.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykonawca przystępując do postępowania oświadcza, iż posiada wymaganą wiedzę
i doświadczenie w zakresie prawidłowej i zgodnej z przepisami oraz dostawy zamówienia, jego
montażu i przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi. Na każdy zaoferowany produkt deklaruje
24-miesięczną gwarancję typu on-site, co oznacza, iż Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia
usterki w miejscu instalacji urządzenia objętego gwarancją, licząc od momentu zgłoszenia. Usterka
usuwana jest w dni robocze, w godzinach pracy szkoły tj. 7.30-15.30 w terminie nie przekraczającym
5 dni roboczych. W przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie Wykonawca zobowiązany
jest wymienić produkt na fabrycznie nowy.
Wymagane będzie również dostarczenie produktu, instalacja i przeszkolenie z obsługi w terminie do
20.01.2017r.
Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Brak powiązań
osobowych i kapitałowych będzie weryfikowany na podstawie załącznika nr 2 do zapytania
ofertowego. Definicja powiązania kapitałowego zawarta jest w pkt. VIIII oraz w załączniku nr 2 do
niniejszej dokumentacji. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego
zapytania.
Oferta musi:
- zawierać dane składającego ofertę (pełna nazwa firmy z nr NIP i REGON, adres, numer telefonu
i adres mailowy),
- posiadać datę i miejsce sporządzenia,
- zostać podpisana przez oferenta,
- zawierać cenę netto i brutto za poszczególne elementy wyposażenia,
- zawierać szczegółowy opis parametrów każdego z produktów zaproponowanych do sprzedaży wraz
ze wskazaniem nazwy producenta, typu i modelu każdego oferowanego produktu.
Oferent musi również załączyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
z zamawiającym (beneficjentem).
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V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być dostarczona za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście
na adres: Biuro Projektu „Inwestujemy w Gimnazjalistów!”, ul. Jana III Sobieskiego 9/224,
14-100 Ostróda do dnia 27.12.2016r., godz. 15.00 (liczy się data wpływu).
2. Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 28.12.2016r. O wyniku i wyborze najkorzystniejszej
oferty Zamawiający poinformuje na stronie internetowej www.pelczarska.pl
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
VI. KRYTERIA OCENY OFERTY
Pierwszym etapem badania oferty będzie sprawdzenie spełnienia wymogów formalnych - parametry
produktów zaoferowanych do sprzedaży. Oferty, z których jakikolwiek produkt nie będzie spełniać
minimalnego standardu opisanego w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.
Zamawiający dokona oceny ofert, spełniających wymogi formalne na podstawie następujących
kryteriów: Zaproponowana cena - 100%. Ocena zaproponowanej ceny została przeliczona na punkty
według wzoru – cena najniższa/ cenę badaną x 100.
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyniku i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje na stronie internetowej
www.pelczarska.pl.
VIII. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA
Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi/podmiotom, powiązanym z zamawiającym
(beneficjentem) kapitałowo lub osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między beneficjentem (zamawiającym) lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta (zamawiającego) lub osobami wykonującymi w imieniu
beneficjenta (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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
IX. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO
POSTĘPOWANIA
Nie przewiduje się zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania.
X. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości lub w części na
każdym etapie bez podawania przyczyny.
2. Jeżeli Wykonawcy, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
3. Wybrany oferent zobowiązany będzie stawić się w siedzibie Zamawiającego w terminie i o godzinie
przez niego określonej wraz z oryginałami wszystkich wymaganych dokumentów (np. licencje) w celu
podpisania umowy. Informacja w tej sprawie zostanie przekazana drogą mailową na adres wskazany
w ofercie z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
4. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w pkt.3 będzie traktowane jako uchylenie się
od zawarcia umowy.
5. Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr telefonu 667 001 805.
XI. ZAŁĄCZNIKI
1. Wzór formularza ofertowego.
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych.
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