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Szydłowo, dnia 26 listopada 2014r.  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE   

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30.000 EURO 

(art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 

2013r. poz. 907 z późn.zm.) na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć, na potrzeby 

realizacji projektu systemowego pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez 

dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w 

regionach, Działania 9.1, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 

usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie 

szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie 

różnic, w jakości usług edukacyjnych 

 

I. Zamawiający  

Gmina Szydłowo 

ul. Mazowiecka 61 

06-516 Szydłowo 

Tel./fax  23 655 40 19 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia   
„Zapytanie ofertowe” na realizację zamówienia poniżej 30.000 euro, które nie jest zapytaniem 

o cenę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm.). Postępowanie prowadzone będzie w 

związku z obowiązującą zasadą  konkurencyjności w ramach projektu PO KL. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć na potrzeby 

realizacji przez Gminę Szydłowo projektu systemowego pn. Wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – 

„Moja przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 

oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o 

utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych  

 

Przedmiotem zamówienia jest  zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć. 

 
Termin realizacji do 20.12.2014 na podstawie podpisanej umowy. 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Nazwa Opis produktu ilość 

Projektor 
multimedialny 

Projektor multimedialny opis funkcji: 
Matryca w technologii DLP (Digital Light Processing) bazująca na mikro-lusterkach, 
daje doskonałe odwzorowanie kolorów i żywy, jasny obraz. Zaraz obok LCD jest 
najbardziej rozpowszechnionym typem matrycy, a to ze względu na wysoką jakość 
obrazu. 
Dobrze oświetlone pomieszczenia nie stanowią przeszkody dla tego urządzenia - 
dzięki jasności obrazu o wartości 3000 ANSI lumenów obraz jest wyraźny i bogaty w 
szczegóły, nawet w środku dnia. Żywotność lampy w trybie ekonomicznym 
obliczona jest na aż 6500 godzin, dzięki czemu nie trzeba martwić się jej wymianą 
zaraz po rozpoczęciu użytkowania.  
Dane podstawowe    Rodzaj matrycy DLP Full HD/ HD Ready  nie / nie  Siła lampy 
190 W  Żywotność lampy (normal) 4500 h  Żywotność lampy (econo) 6500 h  Obraz    
Współczynnik kontrastu  13000 :1  Rozdzielczość bazowa SVGA (800 x 600)  
Rozdzielczość maksymalna UXGA (1600 x 1200)  Jasność 3000 ANSI lumen  
Format obrazu standardowy / skompresowany  4:3 / brak danych ; Zoom optyczny / 
cyfrowy  1,1 :1 / brak danych  ; Korekcja pionowa (Keystone) +/-40 stopni  Wielkość 
obrazu  30 cali - 300 cali  Wejścia / wyjścia    Wejście HDMI nie Wejście 
komponentowe nie Wejście D-Sub 15pin 2  Wejście S-Video mini DIN 1  Wejście 
kompozytowe 1  Port RS-232 1  Wejście liniowe audio 1  Wyjście D-Sub 15pin  1  
Wyjście liniowe audio 1  Złącze USB 1  Informacje użytkowe    Głośniki  1 x 2W  
Pilot tak Pokrowiec  nie Parametry fizyczne    Waga  1,8 kg  Głośność (econo)  28 
dB  Głośność (normal)  32 dB  Wyposażenie    Wyposażenie  instrukcja obsługi, 
kabel VGA, kabel zasilający, pilot z bateriami 
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Laptop 

Dane techniczne - laptop 4GB 500GB W8.1 
Oprogramowanie  System operacyjny Windows 8.1  Wersja językowa  polski   
Podzespoły Procesor Intel® Core™ i3 4gen 4030U 1,9 GHz  Liczba rdzeni 
procesora 2   
Pamięć podręczna CACHE 3 MB   
Ekran 15,6'', WXGA 1366 x 768 pikseli (16:9)   
Typ matrycy błyszcząca   
Ekran dotykowy nie 
Pamięć RAM 4 GB, DDR3  Maksymalna obsługiwana wielkość pamięci RAM  16 
GB   
Dysk twardy  500 GB, SATA 5400 obr/min   
Grafika  Intel® HD Graphics 4400   
Pamięć własna karty graficznej  współdzielona z pamięcią systemową    
Napęd, kamera Rodzaj napędu Super Multi DVD+/-RW   
Wbudowana kamera  tak 1 mln pikseli   
Dźwięk  Karta dźwiękowa zintegrowana  Wbudowane głośniki  2  Wbudowany 
mikrofon  tak 
Komunikacja  Karta sieciowa 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet   
Karta bezprzewodowa Wi-Fi 802.11 b/g/n 
Bluetooth tak 
Czytnik kart pamięci 2 in 1 (SD, MMC)   
Wyjścia / wejścia  Złącze USB 2.0 Złącze USB 3.0 Wyjście HDMI tak 
Wyjście VGA tak 
Złącze Combo jack (wejście/wyjście audio)  tak 
Parametry fizyczne  Urządzenie wskazujące  TouchPad   
Czytnik linii papilarnych  nie 
Wymiary (szer. x gł. x wys.)  384 x 265 x 25 mm   
Waga 2,5 kg   
Maksymalny czas pracy  brak danych   
Wyposażenie  akumulator, karta gwarancyjna, zasilacz, instrukcja  
Gwarancja  24 miesiące   
Typ gwarancji  oor to door   
Gwarancja międzynarodowa  tak 
Gwarancja na baterię  6 miesięcy   
Seria  Essential G   
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Komplet: 
 

Tablica 
interaktywna  

oraz podstawa 
jezdna do tablic 
interaktywnych 

•Tablica w technologii elektromagnetycznej, o przekątnej powierzchni roboczej 78". 
 •Powierzchnia: matowa, odporna na uszkodzenia, umożliwiająca wykorzystywanie 
jak zwykłą tablicę sucho-ścieralną. 
 •Sposób obsługi: za pomocą piórka zasilanego baterią, obsługa lewego i prawego 
przycisku myszy bez konieczności przełączania trybu kursora, wprost z obszaru 
roboczego, prawy przycisk myszy w piórku. 
 •Efektywna rozdzielczość: 30 000 x 20 000. 
 •Dokładność: 2 mm. 
 •Zasilanie: bezpośrednio przez USB; możliwość zastosowania kabla do 50 metrów. 
 •Klawisze funkcyjne: 18 przycisków skrótów. 
 •Dołączone akcesoria: dwa piórka, centralny kontroler, zestaw do montażu na 
ścianie, kabel USB (1 m), kabel sieciowy 5 m, płyta z oprogramowaniem i 
sterownikami, instrukcja. 
 •Wsparcie systemów operacyjnych: Windows XP/2003/Vista/7Windows 
XP/2003/Vista/7 
* Podstawa jezdna do tablic interaktywnych 
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Urządzenie 
wielofunkcyjne 

Dane techniczne - urządzenie wielofunkcyjne  
Dane podstawowe Technologia drukowania laserowa (kolor)  
Efektywność 30000 str/mies  
Pamięć 192 MB  
Drukarka Rozdzielczość w czerni 600 x 600 dpi Rozdzielczość w kolorze 600 x 
2400 dpi Prędkość druku w czerni 18 str/min Prędkość druku w kolorze 18 str/min  
Podajnik kartek 250 arkuszy  
Dodatkowy podajnik nie 
Drukowanie dwustronne tak 
Obsługiwane formaty nośników A4 A5 A6 B5 (ISO) B5 (JIS) executive folio JISB5 
legal letter  
Skaner Rodzaj skanera stolikowy  
Rozdzielczość optyczna 1200 x 2400 dpi  
Głębia szarości brak danych  
Głębia koloru brak danych  
Maksymalny rozmiar skanowania A4  
Kopiarka  
Rozdzielczość kopii 600 x 600 dpi Szybkość kopiowania do 18 str/min  
Zmniejszanie / powiększanie 25 - 400 %  
Faks Wbudowany faks nie 
Wejścia/wyjścia Gniazdo USB 2.0 Złącze LPT nie Złącze Ethernet tak 
Pozostałe złącza Wi-Fi  
Miejsce na kartę pamięci nie 
Dodatkowe informacje  
Panel kontrolny tak Praca w sieci tak 
Parametry fizyczne Poziom głośności 53 dB  
Szerokość 410 mm Wysokość 410 mm Głębokość 483 mm  
Waga 23,2 kg Gwarancja 24 miesiąc 
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IV. KRYTERIA WYBORU OFERTY:  

 

Zamawiający dokona oceny ofert biorąc pod uwagę kryteria: 

 

 Waga (w % 

Cena 100,00% 
 

 

W przypadku ofert przewyższających budżet na ten cel lecz spełniających kryteria określone w 

zapytaniu -Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji. 

 

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY  
2.1.1.1. Oferta musi zawierać obowiązkowo:  

 Nazwę i adres oferenta (pełne oznaczenie oferenta : nazwa firmy i siedziba),  

 Dane i numer telefonu osoby kontaktowej,  

 Cenę brutto,  

2.1.1.2. Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej pod rygorem nieważności według 

wzoru załączonego do niniejszego zapytania  
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2.1.1.3. Oferent powinien złożyć ofertę w Sekretariacie Urzędu Gminy w Szydłowie, ul. 

Mazowiecka 61; 06-516 Szydłowo. Oferta powinna być w kopercie na której znajdować się 

powinien numer zapytania ofertowego oraz nazwa projektu.  

2.1.1.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych  

2.1.1.5. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.  

 

VI. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY 

Termin złożenia oferty mija 09 grudnia 2014 roku o godz. 09:00.  

Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

Oferta powinna zawierać na kopercie następuję informacje: 

 

Nadawca : 

(nazwa / imię i nazwisko 

adres Wykonawcy 

tel. kontaktowy) 

GMINA SZYDŁOWO, ul. Mazowiecka 61   06-516 Szydłowo 
 

OFERTA  NA  REALIZACJĘ  ZADANIA 

pn. zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć 

na potrzeby realizacji projektu „Moja przyszłość” 

 
 

Nie otwierać prze terminem 09 grudnia 2014r. godz. 09.00 

 

 

VII. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:  

 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  

 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  

 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia  

 

VIII. POROZUMIEWANIE SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM  
Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Ze 

strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest Asystent Koordynatora Renata 

Benecka, Tel 23 655-40-19 wew 42 

  

IX. INFORMACJE DODATKOWE  
1. Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie 

charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem ceny.  

2. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Gminy 

w Szydłowie o zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia 

umowy z wybranym oferentem.  

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony 

internetowej znajdującej się pod adresem: WWW.bip.szydlowo-maz.pl oraz WWW.szydlowo-

maz.pl  
 
Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.  
 

 

 

http://www.bip.szydlowo-maz.pl/
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Formularz ofertowy 
 

 

 

 

Pieczęć firmowa  

 

 

Gmina Szydłowo 

                                                                                                                           ul. Mazowiecka 61 

                                                                                                                           06-615 Szydłowo 
 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia……………………………….. składamy niniejszą 

ofertę:  

 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego zgodnie z zasadą 

efektywnego zarządzania finansami i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń.  

 

2. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  

3. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  

4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia  

5. Oferujemy realizację zamówienia za cenę brutto:  

 

 

 

Nazwa Opis produktu ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Cena 
łączna 
brutto 

Projektor 
multimedialny 

Projektor multimedialny opis funkcji: 
Matryca w technologii DLP (Digital Light Processing) bazująca na 
mikro-lusterkach, daje doskonałe odwzorowanie kolorów i żywy, jasny 
obraz. Zaraz obok LCD jest najbardziej rozpowszechnionym typem 
matrycy, a to ze względu na wysoką jakość obrazu. 
Dobrze oświetlone pomieszczenia nie stanowią przeszkody dla tego 
urządzenia - dzięki jasności obrazu o wartości 3000 ANSI lumenów 
obraz jest wyraźny i bogaty w szczegóły, nawet w środku dnia. 
Żywotność lampy w trybie ekonomicznym obliczona jest na aż 6500 
godzin, dzięki czemu nie trzeba martwić się jej wymianą zaraz po 
rozpoczęciu użytkowania.  
Dane podstawowe    Rodzaj matrycy DLP Full HD/ HD Ready  nie / 
nie  Siła lampy 190 W  Żywotność lampy (normal) 4500 h  Żywotność 
lampy (econo) 6500 h  Obraz    Współczynnik kontrastu  13000 :1  
Rozdzielczość bazowa SVGA (800 x 600)  Rozdzielczość maksymalna 
UXGA (1600 x 1200)  Jasność 3000 ANSI lumen  Format obrazu 
standardowy / skompresowany  4:3 / brak danych ; Zoom optyczny / 
cyfrowy  1,1 :1 / brak danych  ; Korekcja pionowa (Keystone) +/-40 
stopni  Wielkość obrazu  30 cali - 300 cali  Wejścia / wyjścia    
Wejście HDMI nie Wejście komponentowe nie Wejście D-Sub 15pin 2  
Wejście S-Video mini DIN 1  Wejście kompozytowe 1  Port RS-232 1  
Wejście liniowe audio 1  Wyjście D-Sub 15pin  1  Wyjście liniowe 
audio 1  Złącze USB 1  Informacje użytkowe    Głośniki  1 x 2W  Pilot 
tak Pokrowiec  nie Parametry fizyczne    Waga  1,8 kg  Głośność 
(econo)  28 dB  Głośność (normal)  32 dB  Wyposażenie    
Wyposażenie  instrukcja obsługi, kabel VGA, kabel zasilający, pilot z 
bateriami 
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Laptop 

Dane techniczne - laptop 4GB 500GB W8.1 
Oprogramowanie  System operacyjny Windows 8.1  Wersja językowa  
polski   
Podzespoły Procesor Intel® Core™ i3 4gen 4030U 1,9 GHz  Liczba 
rdzeni procesora 2   
Pamięć podręczna CACHE 3 MB   
Ekran 15,6'', WXGA 1366 x 768 pikseli (16:9)   
Typ matrycy błyszcząca   
Ekran dotykowy nie 
Pamięć RAM 4 GB, DDR3  Maksymalna obsługiwana wielkość 
pamięci RAM  16 GB   
Dysk twardy  500 GB, SATA 5400 obr/min   
Grafika  Intel® HD Graphics 4400   
Pamięć własna karty graficznej  współdzielona z pamięcią systemową    
Napęd, kamera Rodzaj napędu Super Multi DVD+/-RW   
Wbudowana kamera  tak 1 mln pikseli   
Dźwięk  Karta dźwiękowa zintegrowana  Wbudowane głośniki  2  
Wbudowany mikrofon  tak 
Komunikacja  Karta sieciowa 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet   
Karta bezprzewodowa Wi-Fi 802.11 b/g/n 
Bluetooth tak 
Czytnik kart pamięci 2 in 1 (SD, MMC)   
Wyjścia / wejścia  Złącze USB 2.0 Złącze USB 3.0 Wyjście HDMI tak 
Wyjście VGA tak 
Złącze Combo jack (wejście/wyjście audio)  tak 
Parametry fizyczne  Urządzenie wskazujące  TouchPad   
Czytnik linii papilarnych  nie 
Wymiary (szer. x gł. x wys.)  384 x 265 x 25 mm   
Waga 2,5 kg   
Maksymalny czas pracy  brak danych   
Wyposażenie  akumulator, karta gwarancyjna, zasilacz, instrukcja  
Gwarancja  24 miesiące   
Typ gwarancji  oor to door   
Gwarancja międzynarodowa  tak Gwarancja na baterię  6 miesięcy   
Seria  Essential G   
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Komplet: 
 

Tablica 
interaktywna  

oraz podstawa 
jezdna do 

tablic 
interaktywnych 

•Tablica w technologii elektromagnetycznej, o przekątnej powierzchni 
roboczej 78". 
 •Powierzchnia: matowa, odporna na uszkodzenia, umożliwiająca 
wykorzystywanie jak zwykłą tablicę sucho-ścieralną. 
 •Sposób obsługi: za pomocą piórka zasilanego baterią, obsługa 
lewego i prawego przycisku myszy bez konieczności przełączania 
trybu kursora, wprost z obszaru roboczego, prawy przycisk myszy w 
piórku. 
 •Efektywna rozdzielczość: 30 000 x 20 000. 
 •Dokładność: 2 mm. 
 •Zasilanie: bezpośrednio przez USB; możliwość zastosowania kabla 
do 50 metrów. 
 •Klawisze funkcyjne: 18 przycisków skrótów. 
 •Dołączone akcesoria: dwa piórka, centralny kontroler, zestaw do 
montażu na ścianie, kabel USB (1 m), kabel sieciowy 5 m, płyta z 
oprogramowaniem i sterownikami, instrukcja. 
 •Wsparcie systemów operacyjnych: Windows 
XP/2003/Vista/7Windows XP/2003/Vista/7 
* Podstawa jezdna do tablic interaktywnych 
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Urządzenie 
wielofunkcyjne 

Dane techniczne - urządzenie wielofunkcyjne  
Dane podstawowe Technologia drukowania laserowa (kolor)  
Efektywność 30000 str/mies  
Pamięć 192 MB  
Drukarka Rozdzielczość w czerni 600 x 600 dpi Rozdzielczość w 
kolorze 600 x 2400 dpi Prędkość druku w czerni 18 str/min Prędkość 
druku w kolorze 18 str/min  
Podajnik kartek 250 arkuszy  
Dodatkowy podajnik nie 
Drukowanie dwustronne tak 
Obsługiwane formaty nośników A4 A5 A6 B5 (ISO) B5 (JIS) executive 
folio JISB5 legal letter  
Skaner Rodzaj skanera stolikowy  
Rozdzielczość optyczna 1200 x 2400 dpi  
Głębia szarości brak danych  
Głębia koloru brak danych  
Maksymalny rozmiar skanowania A4  
Kopiarka  
Rozdzielczość kopii 600 x 600 dpi Szybkość kopiowania do 18 str/min  
Zmniejszanie / powiększanie 25 - 400 %  
Faks Wbudowany faks nie 
Wejścia/wyjścia Gniazdo USB 2.0 Złącze LPT nie Złącze Ethernet tak 
Pozostałe złącza Wi-Fi  
Miejsce na kartę pamięci nie 
Dodatkowe informacje  
Panel kontrolny tak Praca w sieci tak 
Parametry fizyczne Poziom głośności 53 dB  
Szerokość 410 mm Wysokość 410 mm Głębokość 483 mm  
Waga 23,2 kg Gwarancja 24 miesiąc 
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Wartość oferty ogółem: …………………………………………… zł 

 

(SŁOWNIE………………………………………………………….................…………….PLN BRUTTO)  

 

6. Oświadczamy, że realizacja dostawy będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w 
zapytaniu ofertowym  

 

 

7. Dane osoby upoważnionej do kontaktu ze strony Oferenta:  

 

Imię i nazwisko…………………………………………………………  

Stanowisko……………………………………………………………..  

Numer telefonu…………………………………………………………  

Adres e-mail……………………………………………………………  

 
………………..............…….., dn. ……………………..                                           
                                                                                          
 
                                                                                   …….…………....................................……………………  
                                                                                                        (podpis i pieczątka osoby upoważnionej do 


