
SZKOŁA PODS'IAWOWA Nr 22
z () dtlział omi Inte g ra cyj ny mi

im. Jarosława [waszkiewiczą lv Rzeszowie
35-ż07 Rże§zóW ul, Ptasia 2

Regon 000569088, NlP 5170359493
tel. 17 748 ?5 30 , fąx 1? 74g ż5 4? Rzeszów, dn.ż3.11.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na sprzedaż i dostawę pomocy dydak§cznych- urządzeń i oprogramowania w ramach
Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - Aktywna tablica.

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek I,35-207 Rzeszów - Szkoła Podstawowa Nr 22
z O ddziałami Inte gracyj nym i,
35- 207 Rzeszów ul. Ptasia 2
tęI. ],7 748 25 30, fax 17 ]48 25 42
www.sp22.resman.pl
e-mail : spL2int@gmail.com

U. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowęj na:

Sprzedaż i dostawę pomocy dydaktycznych- urządzeń i oprogramowania w ramach
Rządowego programu rozrvijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i naucrycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych -AkĘwna tablica- dla
SzkoĘ Podstawowej Nr 22 z Od,działami Integracyjnymi w Rzeszowie zgodnie z następującą
specyfikacją:

1. Przedmiotzamówienia:

Lp. Rodzai pomocy dydaktvcznei Ilość
Tablica interaktywna z proi ektorem ultrakrótkoo gni skowym ż

2 ełośniki 2

2. Wymagania funkcjonalno techniczne do powyżsrych pomocy dydaktycznych:
Tablica interaktywna

l Funkcja 10 TOUCH

ż. Rozwiązanie Plug & Play

a
J. Programowalne przyciski po dwóch stronach tablicy- mozliwość przypisania najczęściej

uzywąnych funkcji do klawiszy

4. Płynnie dzińająca funkcja multi gesture

5. Pisanie i sterowanie komputeręmprzęz tablicę zapomocą dołączonych pisaków i za
pomocą palca. Dostarczyć dwa pisaki.

6. Obsługa systemów: WindowsXP N ista7 l 8 l 1 0/ Mac, Linux

7, Powierzchnia stalowa, magnety czna:



o wysokiej jakości i odporności na zarysowania, ścieranie i wszelkie uszkodzenia,

o powłoce suchościeralnej,

o powierzchni antyrefl eksyjnej, matowej

8. FuŃcjonalne i intuicyjne oprogramowanle.

Wybrane cechy opro gramowania:

wsparcie dla multitouch,

obsługa gestów multitouch dla jednego lub wielu użytkowników jednocześnie,

wstawianie tabę| oraztozpoznawanie odręcznych szkiców i przeksźałcanie ich na

tabele,

ręalizator cwiczęń interaktywnych pozwalający w krótkim czasie tworzyc zajęcia
interaktywnepoprzęz wybór rodzaju aktywności i graflcznego szablonu do niej,

musi zawierać co najmniej dwie różnorodnę aktywności oraz dwa róznorakie
szablony graftczne wykorzystujące jako elementy cwiczęntatekst i/lub obrazy,

zawiet a nar zę dzia do graficzne go ilustrowani a poj ęć (konc ept mapping),

czyszczenie całego naniesionego cyfrowego atramentu ze strony zapomocąjednej
funkcji,

Wygładzanie i poprawa czytelności cyfrowego atramentu.

proiektor

l System projekcyjny Technologia 3LCD

2. Panel LCD 0,55calzD9

a
_). Natężenie światła barwnego Min.3.1OOlumen

4, Natężenie światła białego Min.3.100lumen

5. Rozdzielczość min. 1024 x768.4:3

6. Korekcja obtazu pionowo: *3o,poziomo *3o

7, Stosunek projekcji 0,32 - 0,43:7

8. Zoom Digital, Factor: 1 - 1,35

9. Rozmiar projekcji 56 cale -93 cale

10. Odległość projekcyjna, system szerokokątny 32m (56calekran)

11 Odległość proj ekcyjna, system Tele 0,4m ( 93calekran)

12. Odległośćogniskowa 3,7mm

l3, Fokus Ręcznie

14, Przesunięcie 6,9: 1



15. Funkcja USB wyświętlacza 3 w 1: obraz l mysz l dźwięk

|6. Przyłącza:
Złącze USB 2.0 typu A,
Złącze USB 2.0 typu B,
RS-232C,
Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T),
Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.Ilblgln (opcja),
Wejście VGA (2x),
Wyjście VGA,
Wejście HDMI (3x),
Wej ście sygnału kompozytowego,
Wejście RGB (2x),
Wyjście RGB,
MHL,
Stereofoniczne wyjście audio mini-jack,
Stereofoniczne wejście audio mini-jack (3x),
wejście mikrofonu,
oołaczenie ze smartfonem Ad-hoc/Infrastruktura

I]. Głośniki 16 W

Głośniki:

L. kompatybilne ztablicą interaktywną o mocy min. 40W dla pojedynczęgo głośnika,

2. uchwyty montazowe,

3. przewód zasl|aj ący, przewód głośnikowy,

4, pilot na podczerwień zbatęriamt

Do zestawu należv dołączvć:
2 uchwyty ścienne dedykowane do projektorów
2 okablowania 10 m (HDMI+ zasilające).

ilI. Urządzenia
1, posiadają deklarację CE;
2. posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta;

3. w przypadku zakupu danego rodzaju pomocy dydaktycznych w więcej niż jednym
egzemp|arzu 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 fabrycznię nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą)
i wolne od obciążeń prawami osób trzecichO;

6. posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku
polskim;

7. posiadają okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż
2 lata.



IY. Dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie uĘtkowników:
1. W ramach dostawy urządzeńwykonawca musi zapewnić transport urządzeńwę wskazane

miejsce (szkoła), zainstalować i uruchomić urządzenia oraz przeszkolić uzltkowników
(co najmniej dwie osoby) według ponizszych wytycznych:

2. zapewnienia instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionychurządzeń
i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych z tnfrastrukturą szkolną
przez dostawców tych wządzeń i oprogramowania;

3. zapewnienia technicznych szkoleń nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi zakupionych
urządzeh i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznychrealtzowanych
przez dostawców tych urządzeń i oprogramowania.

V. WARUNKIUDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Ofertę może złożyć Wykonawca, który:
1. Wykona przedmiot zamówienia w terminie.
2. Rozltczy się zZamawiającym na podstawie faktury VAT.
3. Wymagania wobec Wykonawcy:

1) Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówieniazgodnie z
wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym

2) Wiedza i doświadczenie pozwalające narealizację zamówienia zgodnie z wymogami
określonym i w zaplĄaniu o fertowym

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Zamawiaj ący nie dopuszcza mo żl iwo ści składania o fert wari antowych.
Oferent powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapy,tania
w formie oryginału (załqcznik nr ] Formularz ofertowy).

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofeńę należy złożyc w zamkniętej kopercie z napisem:

OFERTA na wykonanie zadania: ,,Sprzedaż i dostawa pomocy dydak§cznych - arządzeń
i oprogramowania w ramach Rządowego programu ronvijania szkolnej infrastruktury
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-
komunikacyjnych - AkĘwna tablica dla SzkoĘ Podstawowej Nr 22 z Oddziałami
Integracyjnymi w Rzeszowieo'.

Ofeńa poŃinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera
tzłożona w sekretariacie szkoły (czynny od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 15.00) -

pod adres:

Szkoła Podstawowa Nr 22 z Od,dzialami Integracyjnymi 35-207 Rzeszów, ul. Ptasia 2
do dnia 30.11.2017 r. do godz. 900. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2017 r. o godz. 930

w siedzibie SP Nr 2ż w Rzeszowie, ul. Ptasia 2.



Oferta powinna być:
op atr zona pie czątką fi rm ową,

posiadaó datę sporzą dzenia,

za,wierac adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, NIP, e-mail,

posiadać adnotację o certyfikatach,

podpisana czytelnie przez wykonawcę.

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane zprzygotowaniem i dostarczeniem oferty.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

do 15 grudnia2017 r.

IV. OCENA OFERTY

Zamawtający dokona oceny ważnych ofęń na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena
2. Parametry techniczne sprzętu
3. Długość gwarancji

V. INFORMACJE DOTYCZĄCEWYBORUNAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty ZamawiĄący zawiadomi mailowo.

VI. DODATKOWE INFORMACJE

Osoba do kontaktu: Mariola Tymczyszyntel. 17 748 25 30
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowizobowiązania do zawarcia umowy.

Załącznikt:
ZałącznikNr 1- druk oferty
ZałącznikNr 2- projekt umowy
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