
 

 
                                   Rybnik, 27.06.2018 r. 

ZSP5.M.811.3.2018 

Zapytanie ofertowe Nr ZSP5.M.811.3.2018 

 

Zakup i dostawa tablic interaktywnych 

na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku  

 
Dotyczy projektu pt. "Z matematyką na ty”.  Edukacja matematyczno-przyrodnicza  

fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych realizowanego na podstawie umowy 

o dofinansowanie nr: UDA - RPSL.11.01.04 - 24-02GH/17 w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 (Europejski Fundusz 

Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 

11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego 

dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego 

dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego. 

 

I NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:  

Miasto Rybnik - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Rybniku, 44-200 Rybnik, 

ul. dr. Mariana Różańskiego 14a 

Adres e –mail: sp5@um.rybnik.pl 

Telefon: 32 42 212 81 

 

II  RODZAJ I TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:  

Zamówienie będzie udzielone w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem przepisów 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą 

konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach  

Europej skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 

III PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zapytania jest wyłonienie dostawcy artykułów według poniższego zestawienia: 

 

1. tablice interaktywne min. 95" – 2 szt. 

a) punkty dotyku: min.  10 

b) tablica obsługiwana pisakiem, własnym palcem, lub dowolnym innym przedmiotem 

a) prędkość kursora min. 80 dot/s 

b) format: 16:10 

c) port komunikacyjny: min. 1 USB 2.0, min. 1 USB 3.0 

d) funkcje: Plug & Play 

e) boczne przyciski z polskimi opisami do szybkiego przywołania podstawowych funkcji 

f) powierzchnia tablicy: magnetyczna, stalowa pokryta nanopolimerem, suchościeralna 

g) komunikacja: bezprzewodowa (opcjonalnie) 

h) system operacyjny: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 

Windows 8.1,Windows 10, Linux, Mac, Android 

i) oprogramowanie – funkcjonalne i intuicyjne, np. rozpoznawanie pisma odręcznego, 

pisanie na filmie, zrzuty video, szybkie rysowanie figur geometrycznych, posiada 

bogatą bibliotekę załączników do nauki przedmiotów szkolnych, zintegrowane 

z pakietem MS Office 

j) bezprzewodowa prezentacja zawartości telefonów, tabletów, komputerów przy 

pomocy aplikacji instalowanej na jednym z wcześniej wymienionych urządzeń 

k) min. 2 lata gwarancji 



 

 
Ponadto urządzenia posiadają: 

a) posiadają deklarację CE 

b) posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta 

c) posiadają komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych 

a) posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania 

sporządzone w języku polskim 

d) są fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) 

i wolne od obciążeń prawami osób trzecich. 

 

IV WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DOSTAWY: 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) realizacji dostawy w terminie do 30 dni od daty powiadomienia o wyborze dostawcy, 

b) dostarczenia towaru wraz z rozładunkiem i wniesieniem do wskazanego miejsca 

w siedzibie Zamawiającego, 

c) zabezpieczenia należycie towaru na czas przewozu i ponoszenia całkowitej 

odpowiedzialności za dostawę i jakość dostarczanego towaru, 

d) ponoszenia odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu towaru 

oraz ponoszenia wynikających z tego tytułu wszelkich skutków prawnych 

e) dostawa artykułów fabrycznie nowych, a w razie ich uszkodzenia np. podczas 

transportu, wymiana w terminie do 7 dni roboczych,  

f) wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia gwarancji w okresie min. 24 miesięcy 

oraz świadczenia usług serwisowych 

g) w ramach dostawy urządzeń wykonawca zapewnia transport urządzeń we 

wskazane miejsce w szkole, montaż, instalację oprogramowania i uruchomienie 

urządzeń. 

2. Wykonawca zapewnia że przedmiot zamówienia jest nowy, pełnowartościowy 

dopuszczony do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wolny od wad 

fizycznych i prawnych. 

 

Kod CPV 

     332322000-6 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: max 30 dni od wyłonienia oferenta. 

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferent powinien przygotować ofertę do niniejszego zapytania zgodną z opisem przedmiotu 

zamówienia. Ponadto oferta powinna zawierać: 

 

1. zawierać łączną cenę brutto za towar wraz z dostawą i wniesieniem, 

2. zostać opatrzona pieczątką firmową, 

3. posiadać datę sporządzenia,  

4. zostać podpisana czytelnie przez oferenta, 

5. zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

6. nazwę, typ i opis urządzeń. 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

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

sp5@um.rybnik.pl, poczty, lub też dostarczona osobiście na adres: Zespół Szkolno-

Przedszkolny nr 5 w Rybniku ul. dr. Mariana Różańskiego 14a, 44-200 Rybnik do dnia 

04.07.2018 r.  z dopiskiem: „Z matematyką na Ty”. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 



 

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

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: zsp5.bip.edukacja.rybnik.eu  

 

VI. OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

 1 - Cena 100% 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony 05.07.2018 r. w siedzibie na 

tablicy ogłoszeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku oraz na stronie 

internetowej pod adresem zsp5.bip.edukacja.rybnik.eu. 

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Anna Bujoczek pod numerem telefonu: 32 42 212 81 

oraz adresem email: sp5@um.rybnik.pl 


