
 

   
Sędziszów Młp., dnia 02.12.2020 r. 

 
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
na dostawę i montaż  sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu  „Aktywna tablica” 
w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie 
Młp. 

 
 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Nabywca: Powiat Ropczycko - Sędziszowski 

ul. Konopnickiej 5 

39 – 100 Ropczyce 

Odbiorca: Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych 

ul. Wyspiańskiego 2 

39 -120 Sędziszów Młp. 

 
 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę sprzętu TIK dla 
potrzeb realizacji Rządowego programu „Aktywna tablica” zgodnie z następującą specyfikacją: 
  

1. Rodzaj i ilość pomocy dydaktycznych 

Lp. Rodzaj pomocy dydaktycznej Ilość 

1 Laptop wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku  
i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie 
rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej 

3 

2 Monitor dotykowy  1 

 
2. Wymagania funkcjonalno -techniczne do powyższych pomocy dydaktycznych: 

A. Komputer przenośny-laptop-3 szt. o parametrach nie gorszych niż: 

Lp. Nazwa komponentu Charakterystyka (wymagania minimalne) 

1.  Szczegółowe wymagania Procesor uzyskujący wynik co najmniej 3673 punktów w 
teście Passmark - CPU Mark według wyników 
procesorów publikowanych na stronie: 
http://www.cpubenchmark.net (na dzień nie 
wcześniejszy niż 06.02.2020). W ofercie wymagane 
podanie producenta i modelu procesora. Do oferty 
należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający ww. 



 

wynik,  
ekran o przekątnej min. 15 cali i rozdzielczości 
1600x900,  
pamięć RAM minimum 6 GB,   
Dysk twardy min 256 GB SSD.  
NAPĘD,  
KAMERA, Wbudowana kamera DŹWIĘK, zintegrowana 
zgodna z Intel High Definition Audio  
Wbudowany mikrofon  
 Łączność bezprzewodowa WiFi 802.11 ac  
Karta sieciowa  
ZŁĄCZA/WBUDOWANE URZĄDZENIA  Combo jack 
(wejście/wyjście audio), HDMI x 1, USB 3.0 / USB 3.1 x 
2,  

2.  Oprogramowanie 64-bitowy system operacyjny w polskiej wersji 
językowej system operacyjny zapewniający rejestrację 
konta komputera w domenie Active Directory z poziomu 
stacji roboczej przy użyciu konta administratora 
domeny. Wymaganie to podyktowane jest przyszłą 
konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego 
funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi 
katalogowej udostępnianej przez usługi Windows 
Server. 
Najnowsza dostępna wersja w roku 2020 

3.  Gwarancja Min 24 miesiące 

 

A. Interaktywny monitor dotykowy o parametrach nie gorszych niż: 

 

Lp. Charakterystyka 

1.       Efektywna powierzchnia monitora (obszar interaktywny), na której można dokonywać 
notatek, sterować pracą komputera 142cm x 80 cm (przekątna min 65 cali). 

2.       Proporcje monitora – 16:9. 

3.       Waga urządzenia maksymalnie 70 kg. 

4.       Jasność 365 cd/m2. 

5.       Rozdzielczość matrycy min Full HD 

6.       Kontrast min 1200:1. 

7.       Kąt widzenia 178 stopni. 

8.       Czas reakcji matrycy maksimum 8 ms. 

9.       Wyświetlacz LCD z podświetleniem LED 

10.    Wbudowane głośniki o łącznej mocy min10W. 



 

11.    Technologia – dotykowa, optyczna. 

12. Funkcje autonomiczne (praca bez podłączonego komputera) - Przeglądarka internetowa, 
tryb whiteboard wraz z współdzieleniem notatek w trybie rzeczywistym (edycja notatek 
również przez podłączonych uczestników przez np. smartfony lub komputery), 
udostępnianie ekranu urządzenia przenośnego lub komputera, odtwarzacz treści 
interaktywnych (możliwość wysyłania wykonanych w dołączonym oprogramowaniu 
interaktywnym lekcji na wbudowany komputer po przez sieć). 

13.    Komunikacja monitora z komputerem za pomocą przewodu USB. 

14.    System mocowania VESA  

15.    Gniazda podłączeniowe: HDMI 1.4 x 2, DISPLAY PORT x 1, USB 2.0 Typ B x 3, stereo audio 
miniJack x 1, RS232 x 1 (porty USB skojarzone z konkretnym gniazdem HDMI lub DISPLAY 
PORT). 

16.    Współpraca z HDCP 1.4 

17.    Gwarancja producenta na monitor – min 2 lata. 

18.    Obsługa monitora za pomocą załączonych pisaków i za pomocą palca. Na obudowie 
miejsce na odłożenie pisaków poniżej matrycy - pisaki utrzymywane magnetycznie. 

19.    W zestawie z monitorem min dwa pisaki 

20.    Monitor umożliwia pracę do dwóch użytkowników jednocześnie z materiałem 
interaktywnym wykorzystując dołączone pisaki, inne przedmioty lub swoje palce do 
pisania. 

21.    Rozpoznawanie gestów wielodotyku (8 punktów): dotknięcie obiektu w dwóch punktach 
i obracanie punktów dotyku wokół środka – obracanie obiektu, dotknięcie obiektu w 
dwóch punktach i oddalanie lub przybliżanie punktów dotyku – zwiększanie i 
zmniejszanie obiektu. 

22.    Autoryzowany przez producenta monitora serwis w Polsce, certyfikowany zgodnie z 
normą ISO 9001:2000 lub ISO 9001:2008 w zakresie urządzeń audiowizualnych. 

23.    Wraz z urządzeniem dostarczyć program do przygotowywania i przeprowadzenie 
interaktywnych lekcji. Wszystkie wyspecyfikowane funkcje musi posiadać jedno 
oferowane oprogramowanie. Nie dopuszcza się realizacji funkcji przez kilka programów, 
które w sumie realizują wymaganą funkcjonalność. 

Producent musi gwarantować dostępność wszystkich opisanych niżej funkcjonalności co 
najmniej przez rok od daty dostarczenia programu. 

Wymaga się, aby zaoferowane oprogramowanie można było pobrać z aktualnej strony 
dostawcy/producenta. 

Oprogramowanie musi działać na komputerze bez konieczności podłączenia 
zaoferowanej tablicy interaktywnej lub monitora interaktywnego. 

Oprogramowanie musi działać i zawierać wszystkie wymienione funkcje bez konieczności 
podłączenia do Internetu. 



 

24.    Wybrane cechy oprogramowania do obsługi monitora: 

a)       Obsługa 10 jednoczesnych dotknięć. 

b)      Obsługa gestów multitouch dla jednego lub wielu użytkowników jednocześnie. 

c)       Realizator ćwiczeń interaktywnych pozwalający w krótkim czasie tworzyć zajęcia 
interaktywne poprzez wybór rodzaju aktywności i graficznego szablonu do niej. Musi 
zawierać co najmniej dwie różnorodne aktywności oraz dwa różnorakie szablony 
graficzne wykorzystujące jako elementy ćwiczenia tekst i/lub obrazy. Pozwalać na zapis 
treści aktywności, w celu jej użycia w aktywności innego rodzaju. Umożliwia na losowy 
wybór ucznia na podstawie listy klasy. Przygotowane ćwiczenia mogą być rozwiązywane 
na tablicy lub monitorze interaktywnym lub indywidualnie przez uczniów na 
urządzeniach komputerowych. 

d)      Wstawianie tabel oraz rozpoznawanie odręcznych szkiców i przekształcanie ich na tabele. 

e)       Ustawianie wszystkich właściwości w jednym miejscu w aplikacji. 

f)       Możliwość sterowania treścią lekcji za pomocą tabletu z systemem operacyjnym Android 
lub iOS. 

g)      Prawy przycisk myszy dostępny na dwa różne sposoby. 

h)       Własna przeglądarka stron WWW wstawiana do treści lekcji. 

i)        Nagrywanie wyświetlanych (cały pulpit, okno, wybrany prostokątny fragment) działań na 
tablicy lub monitorze w postaci pliku wideo z dźwiękiem. 

j)        Przewracanie strony do stanu z ostatniego zapisu pliku na dysku. 

k)       Czyszczenie całego naniesionego cyfrowego atramentu ze strony za pomocą jednej 
funkcji. 

l)        Wygładzanie i poprawa czytelności cyfrowego atramentu. 

m)     Trzyfunkcyjny pisak: koło – uruchamia funkcję reflektora, prostokąt – funkcję lupy, 
rysowanie – znikający cyfrowy atrament. 

n)       Funkcja przycinania wstawionego do treści lekcji obrazu. 

o)      Wypełnienie dowolnym kolorem zamkniętych obszarów narysowanych obiektów i 
kształtów. 

p)      Narzędzia do tworzenia elektronicznych adnotacji, takich jak: 

•           różnokolorowe pisaki, 

•           nakreślacze, 

•           pisaki wielokolorowe, 

•           pióro stalówka, 

•           pióro pędzel, 

•           pióro kredka świecowa, 



 

•           predefiniowane kształty (linie, strzałki, figury geometryczne). 

q)      Bezpośredni dostęp do lokalnego folderu sieciowego dla nauczycieli do przechowywania 
wspólnej zawartości do tworzenia materiałów lekcyjnych. 

r)        Dostępne dla użytkowników co najmniej 100 gotowych lekcji przygotowanych w 
oprogramowaniu. 

s)       Sprzęt musi posiadać deklarację CE; 

t)        Producent musi posiadać certyfikat ISO 9001 

 

3. W przypadku zakupu danego rodzaju pomocy dydaktycznych w więcej niż jednym 

egzemplarzu wszystkie pomoce dydaktyczne danego rodzaju pochodzą od jednego 

producenta; 

4. Komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego 

rodzaju pochodzi od jednego dostawcy; 

5. Są fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich; 

6. posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, 

sporządzone w języku polskim; 

7. Posiadają okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie  krótszy  niż    

2 lata 

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 
podwykonawcom. 

 
 

III. Dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie użytkowników 

W ramach dostawy urządzeń wykonawca musi zapewnić transport urządzeń we wskazane 
miejsce (Zespół Szkół Technicznych im. Prof. Karola Olszewskiego), zainstalować i uruchomić 
urządzenia oraz przeszkolić użytkowników (co najmniej trzy osoby) według poniższych 
wytycznych: 
 

 
 

Lp. Wymagania 

1 Instalacja monitora interaktywnego: 

 Instalacja monitora na uchwycie ściennym. 
 Wszystkie przewody niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zestawu 

poprowadzone w listwach instalacyjnych w pobliże biurka nauczyciela z jednej strony 
oraz podłączone do monitora (HDMI i USB) z drugiej strony. 

 Monitor podłączony do zasilania. 



 

2 Wykonawca zapewnia kable sygnałowe o odpowiedniej długości. 

3 Uruchomienie: 

 Wykonawca uruchamia i kalibruje monitor, 
 Na komputerze dostarczonym i oprogramowanym przez użytkownika uruchamia 

program interaktywny i wykonuje co najmniej: napisanie pisakiem elektronicznym 
nazwy szkoły, przeniesienie napisanego obiektu w inny rejon tablicy, dodatnie 
dowolnego obrazka z galerii, uruchomienie prawego przycisku myszy. 

 Odtwarza dźwięk z komputera na podłączonych głośnikach. 

4 Szkolenia z obsługi urządzeń interaktywnych i audiowizualnych: 

Treści szkolenia muszą obejmować co najmniej: 

 elementy monitora interaktywnego, 
 sposób uruchomienie monitora, 
 sposób wykonania kalibracji monitora, 
 zasady bezpiecznej pracy z monitorem 
 wykonanie przez użytkownika co najmniej: napisanie pisakiem elektronicznym nazwy 

szkoły, przeniesienie napisanego obiektu w inny rejon tablicy, dodatnie dowolnego 
obrazka z galerii, uruchomienie prawego przycisku myszy 

 przekazanie informacji o dostępnych bezpłatnych zasobach internetowych 
wykorzystywanego oprogramowania (gotowe lekcje, dodatkowe materiały 
szkoleniowe, strony społecznościowe). 

 
 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM 

Ofertę może złożyć Wykonawca, który: 

1. Wykona przedmiot zamówienia w terminie. 

2. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT z terminem płatności co najmniej  

7 dni. 

3. Wymagania wobec Wykonawcy: 

1) Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia zgodnie  

z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym 

2) Wiedza i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami 

określonymi w zapytaniu ofertowym. 

 
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferent powinien stworzyć ofertę w formie pisemnej-załącznik nr 1. 

2. Oferta powinna zawierać: 



 

1) pełną specyfikację techniczną oferowanego sprzętu i akcesoriów; 

2) kalkulację kosztów zakupu zamawianego sprzętu. 

3. Oferta powinna być: 

1) opatrzona pieczątką firmową, 

2) posiadać datę sporządzenia, 

3) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

4) podpisana czytelnie przez wykonawcę. 

 
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem poczty, kuriara, pod 

adres: 

Zespół Szkół Technicznych im. Prof. Karola Olszewskiego 

Ul. Wyspiańskiego 2 

39 – 120 Sędziszów Młp. 

lub wysłana mailowo na adres: sekretariat@zstsedziszow.edu.pl 

do dnia 08.12.2020r. do godz. 14:00 (decyduje data stempla). 

Oferta z dopiskiem:  „Aktywna Tablica” 

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

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.  

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu  08.12.2020r. o godzinie 900 w gabinecie dyrektora. 

 
 
VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA        

21 dni od dnia złożenia zamówienia 

 
VIII.  OCENA OFERTY 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

1) Cena 60% 

2) Gwarancja 20% (do 2 lat – 3 pkt, do 3 lat 5 pkt, powyżej 3 lat 10 pkt) 

3) Termin realizacji zamówienia 20% (do 7 dni 10 pkt, do 14 dni 5 pkt, do 21 dni 3 pkt) 

 

 

mailto:sekretariat@zstsedziszow.edu.pl


 

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi mailowo i zamieści informację na 
stronie zst.avx.pl 
 
X. DODATKOWE INFORMACJE 
Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji z wykonawcą, który zaproponuje 

najniższą cenę w celu ostatecznego ustalenia warunków realizacji umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, bez podania przyczyn. 

Kontakt: 

tel: 17 22 16 424  

e-mail: sekretariat@zstsedziszow.edu.pl 

 
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Formularz ofertowy 

 

OFERTA 
 

 
Nazwa Oferenta: 
…………………………………………………………………………………………………………………  
Adres Oferenta: 
…………………………………………………………………………………………………………………  
Adres do korespondencji: 
…………………………………………………………………………………………………………………  
Numer telefonu: 
…………………………………………………………………………………………………………………  
adres e-mail: 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Odpowiadając na zapytanie na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego 
programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w 
zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna Tablica” dla: 
………………………………………………………………………………………………………………… (Nazwa 
zamawiającego) 

 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zacenę: 

 

Lp. Rodzaj pomocy dydaktycznej 
(producent, model urządzenia) 

Liczba Jednostko 
wa cena 

netto PLN 

VAT 
% 

Wartość 
netto PLN 

Wartość 
brutto PLN 

1       

2       

 Razem   

 
 

2. Gwarancja: 
Urządzenie: ……………………………..………………….. – okres gwarancji ………. Miesięcy 

Urządzenie: ……………………………..………………….. – okres gwarancji ………. miesięcy 

 
 

3. Deklaruję ponadto termin wykonania zamówienia zgodnie  z  zapisami podanymi  
w zapytaniuofertowym. 

 
4. Oświadczam, że uczestnicząc w procedurze wyboru wykonawcy na realizację niniejszego 

zapytania: 
 cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, 



 

 spełniam warunki udziału w postępowaniu i wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu 

ofertowym, 

 uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia 

niniejszej oferty, 

 uznaję się za związanego treścią złożonej oferty przez okres 30 dni od daty złożenia oferty, 

 znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

zgodnej z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym 

 posiadam   wiedzę    i   doświadczenie    pozwalające   na   realizację    zamówienia   

zgodnie   z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym 

 zrealizuję przedmiot umowy w terminie ….......… dni od  dnia złożenia zamówienia. 
 
 

......................................................... ............................................................... 
/data i miejsce/ /pieczęć i podpis/oferenta/ 

 
 

Jednocześnie stwierdzam/y, iż świadomy/i jestem/śmy odpowiedzialności karnej 
związanej  ze składaniem fałszywych oświadczeń. 

 
 
 
 

......................................................... ............................................................... 
/data i miejsce/ /pieczęć i podpis/oferenta/ 

 
 
  


