
                                                                   
 

Przedszkole Niepubliczne „SMERFUŚ”     Busko Zdrój, dnia 9 sierpnia 2017 r. 
Anna Mazur 

ul. ppłk. Srogiego 1 
28-100 Busko-Zdrój 

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
Przedszkole Niepubliczne „SMERFUŚ” Anna Mazur kieruje prośbę o przesłanie ofert na 
dostawę sprzętu TIK, sprzętu RTV oraz oprogramowania do tablicy interaktywnej do 
przedszkola – w ramach projektu nr RPSW.08.03.01-26-0029/17 pt. „Mały Technik” - Projekt 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej. 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu TIK i sprzętu RTV do przedszkola w ramach 
projektu nr RPSW.08.03.01-26-0029/17 pt. „Mały Technik” realizowanego w okresie 
01.07.2017 do 31.08.2018 - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości 
edukacji przedszkolnej według poniższego zestawienia: 

 

Zgodnie z następującą specyfikacją: 

 

Lp. Wyszczególnienie Parametry Ilość 

CZĘŚĆ 1 – SPRZĘT TIK 

1. Tablica interaktywna z 

oprogramowaniem 

typ powierzchni - twarda, przeznaczona do projekcji i 
rysowania, przekątna tablicy [cale] –min. 79, pow. 
robocza tablicy [cm] min. -160 x 120,7, 
oprogramowanie.  
 

1 

2. Komputer mobilny z 

oprogramowaniem 

min. 15,6”, pamięć RAM min. 8GB, z procesorem min. 
4-rdzeniowym, z systemem operacyjnym, dysk twardy 
min. 750 GB, z programem antywirusowym 
 

1 

3. Drukarka laserowa 

kolorowa 

drukarka laserowa kolorowa, rozdzielczość wydruku 

min. 600x600 dpi, prędkość wydruku min. 14 stron/min, 

z możliwością skanowania i kopiowania  

 

1 

4. Rzutnik multimedialny projektor multimedialny z uchwytem sufitowym, 
krótkoogniskowy. Odległość projekcji 0,66-1,7 m 
 

1 

5. Tablety do zajęć 
informatycznych z 

kompletny zestaw: tablet z oprogramowaniem 

operacyjnym i aplikacją edukacyjną, dający możliwość 
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oprogramowaniem 
operacyjnym i aplikacją 
do zajęć  

również standardowego użytkowania; 7-calowy 

wyświetlacz, rozdzielczość ekranu na poziomie co 

najmniej 1024 x 600 pikseli; co najmniej 2-rdzeniowy 

procesor, co najmniej 1 GB pamięci operacyjnej, 

minimum 8 GB pamięci wewnętrznej Flash oraz slot na 

karty microSD, co najmniej jeden aparat/kamerę 

cyfrową 

CZĘŚĆ 2 – SPRZĘT RTV 

1. Radio z odtwarzaczem CD radioodtwarzacz, odtwarza płyty: CD-R(W),CD, CD-R, 

min. moc: 2x3W, wbudowane radio, system stereo  

1 

2. Aparat fotograficzny z cyfrowym stabilizatorem obrazu, rozdzielczość min. 20 

Mpx, zoom optyczny min. x5, wielkość ekranu LCD min. 

2,5 cali 

1 

CZĘŚĆ 3 – OPROGRAMOWANIE DO TABLICY INTERAKTYWNEJ WSPOMAGAJĄCE NAUKĘ JĘZYKA 

ANGIELSKIEGO 

1. Oprogramowanie do 

tablicy interaktywnej 

wspomagające naukę 

języka angielskiego 

program przeznaczony do współpracy z tablicą 
interaktywną, stanowi zbiór zabaw i gier edukacyjnych, 
w których najmłodsi poznają, cyfry, litery, kształty, 
kolory, zwierzęta i rośliny – do nauki języka 
angielskiego.  
 

1 

 
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 10 % (dotyczy to każdego z podanych 
wymiarów).  

1) Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych. 

2) Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.  

2. Planowany termin realizacji dostaw: do 30.09.2017 r. 
 
3. Wymagania wobec dostawcy: 

1) brak powiązań z zamawiającym pod względem osobowym i kapitałowym. 

Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między 
zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, 
polegające w szczególności na: 

� uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

� posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

� pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub 

pełnomocnika; 



                                                                   
 

� pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej lub bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki 

lub kurateli. 

Wykonawca powinien przedłożyć dokumenty w formie oryginału: 

- ofertę – załącznik nr 1 Formularz ofertowy do niniejszego zapytania ofertowego. 

 
4. Kryterium oceny oferty: 

100% = Cena. Każda z części oceniana będzie odrębnie. 

 
5. Osoba uprawniona do kontaktu:  

Anna Mazur 602407096. 

 

6. Ofertę należy złożyć w formie papierowej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 
nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.  
Oferta musi być własnoręcznie podpisana przez Oferenta. 
Termin składania ofert: 21.08.2017, godz. 15:00. 
 

7. Ofertę można: 
a) dostarczyć osobiście/ na adres: Przedszkole Niepubliczne „SMERFUŚ” Anna Mazur, ul. ppłk. 
Srogiego 1, 28-100 Busko-Zdrój 
b) przesłać pocztą (lub kurierem) na adres: j.w. 
O zachowaniu terminu na składanie ofert decyduje data wpływu oferty. 
 
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. 

 
Przedszkole Niepubliczne „SMERFUŚ” Anna Mazur 

 
  



                                                                   
 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  
Formularz ofertowy 

OFERTA 

 

Nazwa Oferenta: ………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 

Adres Oferenta: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

Numer telefonu/ adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………………….…………………..…………….. 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące: dostawy sprzętu TIK, sprzętu RTV oraz 
oprogramowania do tablicy interaktywnej do przedszkola w ramach projektu nr 
RPSW.08.03.01-26-0029/17 pt. „Mały Technik” składam ofertę o następującej treści:  
 
1. Oferuję wykonanie zamówienia za: 
 

CZĘŚĆ 1 – SPRZĘT TIK 

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Wartość 
brutto 

1. Tablica interaktywna z oprogramowaniem 1   

2. Komputer mobilny z oprogramowaniem 1   

3. Drukarka laserowa kolorowa 1   

4. Rzutnik multimedialny 1   

5. Tablety do zajęć informatycznych z 
oprogramowaniem operacyjnym i aplikacją do zajęć  
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RAZEM CZĘŚĆ 1:  

 

CZĘŚĆ 2 – SPRZĘT RTV 

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Wartość brutto 

1. Radio z odtwarzaczem CD    

2. 
Aparat fotograficzny 

 
  

RAZEM CZĘŚĆ 2: 
 

 



                                                                   
 

CZĘŚĆ 3 – OPROGRAMOWANIE DO TABLICY INTERAKTYWNEJ WSPOMAGAJĄCE NAUKĘ JĘZYKA 

ANGIELSKIEGO 

 

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Wartość 
brutto 

1. 
Oprogramowanie do tablicy interaktywnej 
wspomagające naukę języka angielskiego 1 

  

RAZEM CZĘŚĆ 3: 
 

 

2. 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. 

 

 

 

……………………………….………….…………………   ……………………………...................................................................................

 (Data i miejsce)     (Pieczęć i podpis/y  oferenta) 

 

3. Oświadczam, że nie jestem powiązany z zamawiającym pod względem osobowym ani kapitałowym.  
Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub 
pełnomocnika; 

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii prostej lub bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli. 

 
 
 
……………………………….………….…………………   ……………………………...................................................................................

 (Data i miejsce)     (Pieczęć i podpis/y  oferenta) 


