
 

 
Michałowice, dnia 25.09.2017 r. 

Znak sprawy: COE.ZO.2.2017 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej 20 tysięcy złotych 

Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach 
Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice 

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: 
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego jako wyposażenia pracowni szkolnych 

1. Rodzaj zamówienia: zakup i dostawa. 
2. Zamówienie realizowane w ramach Projektu: Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów  

w Gminie Michałowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, działanie 10.01 
Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.01.03 Edukacja w szkołach prowadzących 
kształcenie ogólne z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Określenie przedmiotu zamówienia: 
a) Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa do Szkoły Podstawowej  

w Michałowicach i Szkoły Podstawowej w Więcławicach Starych sprzętu 
komputerowego jako wyposażenia pracowni szkolnych. Szczegółowy wykaz i opis 
wymaganego przez Zamawiającego sprzętu: 

Lp. Nazwa sprzętu Opis sprzętu (wymagania minimalne) Ilość 
[szt.] 

Szkoła Podstawowa w Michałowicach, ul. Jana Pawła II 1, 32-091 Michałowice 

1 Tablica interaktywna 

Tablica interaktywna z oprogramowaniem, magnetyczna, 
suchościeralna, matowa, przekątna tablicy min 79 cali, 

format 4:3,rozdzielczość min 32768x32768pikseli, 
dokładność odczytu 1 mm, USB, półka na pisaki(min2 

sztuki) i uchwyt do montażu na ścianie, wskaźnik 

1 

2 

Laptop dla nauczyciela wraz z 
oprogramowaniem (możliwość 

podłączenia do rzutnika i 
mikroskopu) 

Procesor: Intel Core i3, Pamięć: 8GB, Dysk: 256GB SSD, 
System operacyjny: Microsoft Windows 10 HOME PL, Typ 
ekranu: LED, Łączność: Wi-Fi, LAN, Bluetooth, Rodzaje 

wejść: HDMI, RJ-45, USB 3.0 (minimum 1). 
Oprogramowanie: Microsoft Office 2016, program 

antywirusowy 

1 

3 Ekran do rzutnika 
multimedialnego 

Ekran projekcyjny, mobilny ekran projekcyjny na trójnogu, 
minimalnie: 240x180cm 1 

4 Rzutnik multimedialny 

Matryca DLP, full HD(1920x1080), moc lampy min 200W, 
współczynnik kontrastu 20000:1,jasność min3000ANSI 

lumen,HDMI,USB- żywotność lampy w trybie normal: 3000 
godz., żywotność lampy w trybie econo: 6000 godz., 

gwarancja na lampę 12 miesięcy 

1 

Szkoła Podstawowa w Więcławicach Starych, ul. Św. Jakuba 94, 32-091 Michałowice 

5 
Laptop do prowadzenia zajęć dla 

nauczyciela  
(z oprogramowaniem) 

Laptop multimedialny z systemem operacyjnym Microsoft 
Windows 10 HOME lub PRO o następujących parametrach 
minimalnych: ekran o przekątnej: 15.6 cali, rozdzielczość 
ekranu: 1920 x 1080 pikseli, powłoka ekranu błyszcząca, 

procesor: Intel Core i7, 8 GB RAM DDR3, dysk 1TB, napęd 
optyczny DVD+/-RW DL, karta graficzna NVIDIA GeForce 
840M z 2048 MB pamięci RAM, pojemność akumulatora 

2800 mAh, moc wbudowanych głośników 3 W, czytnik kart 
pamięci SD, interfejsy 1 x USB 3.0, 2 x USB, 1 x wyjście D-

Sub, 1 x wyjście HDMI, system operacyjny Windows 10 
Home PL, komunikacja WiFi,  LAN 1 Gbps, Bluetooth,  
 Oprogramowanie: Microsoft Office 2016, program 

antywirusowy. 

1 

6 Rzutnik multimedialny 
Rzutnik multimedialny z matrycą typu DLP o następujących 
parametrach minimalnych: lampa o mocy 240 W, żywotność 

lampy w trybie normal: 3500 godz., żywotność lampy w 
1 



  2 

trybie econo: 6000 godz., współczynnik kontrastu: 10000:1, 
rozdzielczość podstawowa: full HD (1920 x 1080), 

rozdzielczość maksymalna: WUXGA (1920 x 1200), 3D 
ready, jasność: 2200 ANSI lumen, format obrazu: 16:9 lub 

4:3, zoom optyczny: 1,3:1, korekcja pionowa i pozioma: +/- 
30 stopni, wielkość obrazu od 40 cali–235 cali, 2 x wejście 

HDMI, wejście komponentowe, wejście D-Sub 15pin, 
wejście kompozytowe, port RS-232, 2 x wejście liniowe 

audio, wyjście liniowe audio, 2 x złącze USB, głośnik o mocy 
10W, głośność w trybie econo: 28 dB, głośność w trybie 
normal: 31 dB, możliwość prowadzenia prezentacji bez 
komputera, pilot, gwarancja: 36 miesięcy, gwarancja na 

lampę: 12 miesięcy. 
Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: instrukcja 

obsługi, kabel D-SUB, kabel zasilający, pilot z bateriami. 

7 Ekran do rzutnika 
multimedialnego 

Ekran projekcyjny z pilotem, min. 145x110, rozwijany 
elektrycznie, rodzaj mocowania: ścienne 1 

 
b) Zakupiony sprzęt winien być fabrycznie nowy, nie może nosić znamion użytkowania ani 

żadnych uszkodzeń. Zamawiający nie dopuszcza zakupu i dostawy sprzętu będącego 
egzemplarzami „wystawowymi”.  

c) Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na zakupiony sprzęt przez okres 24 miesięcy, 
licząc od daty dostawy. 

d) Zamawiający żąda wniesienia do pomieszczeń wskazanych przez Dyrektora każdej ze szkół 
oraz podłączenia i próbnego uruchomienia zakupionego i dostarczonego sprzętu - wymagane 
wniesienie dostarczonego sprzętu do kondygnacji I piętra za pośrednictwem klatki schodowej 
(budynki nie wyposażone w windę).  

e) Zamawiający wymaga, aby dostawa nastąpiła w dzień roboczy (od poniedziałku do piątku)  
w godzinach 8-15. 

f) Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu ewentualnych szkód 
powstałych w związku z wnoszeniem sprzętu do wskazanych pomieszczeń szkolnych lub 
próbnym jego uruchomieniem, jak też zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności 
cywilnej wobec osób trzecich w czasie realizacji dostawy. 

4. Termin wykonania zamówienia: maksymalnie 14 dni od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego. 
5. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym poprzez wypełnienie danych 
identyfikacyjnych Wykonawcy, danych teleadresowych oraz podaniu cen za wyszczególniony 
sprzęt oraz zastosowanej stawki VAT. 

6. Kryterium oceny ofert: najniższa łączna cena brutto. 
7. Faktury na należy wystawić na: 
 NABYWCA:  
 Gmina Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice, NIP 513-006-01-09 
 ODBIORCA/PŁATNIK: 
 Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach, 32–091 Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1.  
8. Miejsce i termin składania ofert 

Oferty można przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: oswiata@michalowice.malopolska.pl, 
faksem na nr 12 388 50 35, pocztą na adres COE w Michałowicach lub złożyć osobiście  
w siedzibie Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 
Michałowice, II piętro, pokój 24 w terminie do dnia 29.09.2017 r. do godziny 15:00. 

9. Informacja o złożonych ofertach (wykaz ofert wraz z ich porównaniem) zostanie przesłana pocztą 
elektroniczną do Wykonawców, którzy złożą oferty. 

 


