
 

 

 

Zebrzydowice, 31-07-2018r. 

GOPS.271.2.2018-S+ 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

W związku z realizacją zadania w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do złożenia oferty na: 

„Zakup wraz dostawą oraz montażem zestawu interaktywnego (tablica interaktywna, projektor 
krótkoogniskowy wraz z uchwytem, głośniki, niezbędne okablowanie oraz oprogramowanie)”. 

Każdy z oferowanego sprzętu ma być fabrycznie nowy, pełnowartościowy i w pierwszym gatunku oraz 
zawierać pełne wyposażenie, gwarancje i instrukcje konieczne do uruchomienia i pracy zestawu bez 
ponoszenia dodatkowych opłat. 

I. Nazwa oraz adres zamawiającego. 

Gmina Zebrzydowice 
ul. Ks. A. Janusza 6 
43-410 Zebrzydowice 
Tel  32 4755119 

II.  Tryb udzielania zamówienia. 

Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień, których 
wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach kwoty 30 000 euro, bez zastosowania ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. nr 1579 ze zm.) – 
zgodnie z art. 4 pkt 8. 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

Zakup wraz dostawą oraz montażem zestawu interaktywnego (tablica interaktywna, projektor 
krótkoogniskowy wraz z uchwytem, okablowaniem oraz oprogramowaniem)” 

W skład zestawu wchodzą: 

1. Tablica interaktywna – wymagania minimalne: 
a) wielkość tablicy – 88’’ 
b) proporcja tablicy: panoramiczna 16:10 
c) technologia IR, 
d) obsługa dotykowa palcem lub bezbateryjnym pisakiem 
e) 10 punktów dotyku, 
f) oprogramowanie do obsługi tablicy w języku polskim, wliczone w cenę urządzenia oraz 

posiadające licencję wieczystą. 
g) gwarancja producenta na okres co najmniej 5 lat, 
h) kompatybilność z systemami Windows, MacOS, Linux 
i) uchwyty ścienne w komplecie 

2. Projektor krótkoogniskowy (kompatybilny z tablicą) – wymagania minimalne: 

a) współczynnik kontrastu: 18 000:1, 
b) technologia DLP, 



 

 

c) rozdzielczość WXGA, (1280:800) 
d) proporcje obrazu 16:10 (natywny) 
e) jasność 3200 lumenów ANSI, 
f) wyświetlane kolory: 1,07 miliarda, 
g) żywotność lampy: normalny/ekonomiczny: nie mniej niż: 4500/6000 
h) złącza: HDMI, VGA, - SVGA, S-Video, gniazdo kompozytowe 
i) co najmniej dwuletnia gwarancja 
 

3. kompatybilne głośniki 
4. niezbędne okablowanie, korytka maskujące czy też inny sprzęt potrzebny do montażu, 

uruchomienia i pracy zestawu. 
5. usługa montażu zestawu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

IV. Termin wykonania usługi: 

Dostawa oraz montaż przedmiotu zamówienia powinna nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od 
daty podpisania umowy 

V. Opis sposobu obliczenia ceny: 

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową (jednostkową) za wykonanie zamówienia tak, 
aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki 
stawiane przez Zamawiającego - zgodnie z drukiem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 
zapytania. 

VI. Kryteria oceny oferty: 

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące 
kryterium oceny ofert: 

Cena jednostkowa oferty brutto: 100% 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta  z najniższą ceną. 
W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji 
dotyczących złożonej oferty. 

VII. Miejsce i termin oraz sposób złożenia ofert/y: 

Ofertę należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, ul. Ks. A. 
Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice. Ofertę można składać drogą pocztową, przesyłką kurierską, 
osobiście, drogą elektroniczną na adres e-mail: gops@zebrzydowice.pl (skan z podpisem) wyłącznie na 
formularzu pn. „OFERTA CENOWA” będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania w terminie do 
dnia 10 sierpnia 2018 roku r. do godziny 10:00- z dopiskiem na kopercie „Zapytanie ofertowe–
SENIOR+ zestaw interaktywny”. 

Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

Oferty, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może 
żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

VIII. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Daniel Kroczek Tel. 32 4755119 
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IX. Informacje dodatkowe: 

1. Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter 
sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej. 

2. Złożenie oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Gminy Zebrzydowice o 
zawarcie umowy. Gmina zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym 
oferentem. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
4. Zapłata w ramach niniejszego zamówienia jest współfinansowana w ramach programu 

wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 
5. Zapłata nastąpi przelewem po montażu i uruchomieniu zestawy w ciągu 14 dni od dnia 

podpisania protokołu odbioru i wystawieniu faktury VAT. 

Załączniki do zapytania ofertowego: 

 Formularz „Oferta cenowa”. 


