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Łódź, dnia 15.09.2016 r.  

 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/LWDU/2016 

 
 
Stowarzyszenie  „Towarzystwo Oświatowe Mileszki”, realizator projektu „Lokata w dziecięce 
umysły” na podstawie umowy RPLD.11.01.02-10-A020/16-00 oraz zgodnie z zasadą 
konkurencyjności określonej w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” kieruje do Państwa zapytanie 
ofertowe i zaprasza do składania oferty w celu wyłonienia Wykonawcy na: 
 
dostawę i montaż sprzętu ICT, audiowizualnego, tablic interaktywnych, urządzeń 
wielofunkcyjnych na potrzeby projektu „Lokata w dziecięce umysły” Oś Priorytetowa  
XI. Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.1. Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie 
XI.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 
lata 2014-2020. 
 
 
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
Stowarzyszenie „Towarzystwo Oświatowe Mileszki” z siedzibą w Łodzi przy ul. Pomorskiej 
437, 92 – 735 Łódź, NIP 7282792167 REGON 101539198. 
 
II. RODZAJ I TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: 
Zamawiający zgodnie z art. 3 ustawy Pzp nie stosuje przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania 

ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności. Zapytanie wraz ze wszystkimi 

załącznikami do pobrania zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Stowarzyszenia oraz na stronie www.mileszki.pl/projekty/lokata-w-dziecięce-umysły oraz  

w zakładce ogłoszenia i na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

  

http://www.mileszki.pl/projekty/lokata-w-dziecięce-umysły
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl


  
 

Projekt „Lokata w dziecięce umysły”  

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  

na lata 2014-2020 

 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zapytania jest wyłonienie Wykonawcy dostawy i montażu sprzętu ICT, 

audiowizualnego, tablic interaktywnych oraz urządzeń wielofunkcyjnych (przeznaczonych dla 

edukacji) dla Publicznej Szkoły Podstawowej Mileszki prowadzonej przez Stowarzyszenie 

„Towarzystwo Oświatowe Mileszki”: 

Rzutnik multimedialny krótkoogniskowy o parametrach minimalnych: 3D, jasność (lumen) 

2500, kontrast 12000:1, rozdzielczość 1280 x 720 WXGA, moc lampy 180 W, żywotność 

lampy 5000 h, technologia DLP, proporcje obrazu 16:9, złącza: 2 x HDMI; 1 x Audio out; 1 x 

3D-Sync, głośnik 8 W, pilot zdalnego sterowania, kabel zasilający, kabel HDMI, poziom hałasu 

w trybie eco do 30 dB, gwarancja 24 miesiące – 4 sztuki (w tym 2 sztuki montaż i instalacja). 

Komputer przenośny o minimalnych parametrach: procesor Intel Core i7-5500U (2 rdzenie, 

od 2.40 GHz do 3.00 GHz, 4 MB cache) lub równoważny, pamięć RAM 8 GB (SO-DIMM DDR3, 

1600 MHz), maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 12 GB, dysk twardy 750 GB SATA 

5400 obr., nagrywarka DVD+/-RW Dual Layer, typ ekranu błyszczący, LED, przekątna ekranu 

17", rozdzielczość ekranu 1600 x 900 (HD+), karta graficzna NVIDIA GeForce 920M+ Intel HD 

Graphics 5500 lub równoważna, pamięć karty graficznej 2048 MB GDDR3 (pamięć własna), 

zintegrowana karta dźwiękowa, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki stereo, kamera 

internetowa 0.3 Mpix, łączność: Moduł Bluetooth, LAN 10/100/1000 Mbps, Wi-Fi 802.11 

b/g/n, czytnik kart pamięci, wyjście słuchawkowe, wejście mikrofonowe, gniazdo USB 3.1 

Gen. 1 (USB 3.0) - 3 szt., gniazdo RJ-45 (LAN), gniazdo HDMI, VGA (D-sub), DC-in (wejście 

zasilania), bateria 4-komorowa, 2200 mAh, Li-Ion, zainstalowany system operacyjny 

Microsoft Windows 8.1 PL (wersja 64-bitowa) lub wyższy lub równoważny, pakiet biurowy 

Office lub równoważny (wersja edukacyjna), antywirus, waga maksymalnie 3,2 kg (z baterią), 

wielodotykowy, intuicyjny touchpad, wydzielona klawiatura numeryczna, zasilacz, myszka 

optyczna, torba dedykowana do komputera przenośnego, gwarancja 24 miesiące – 18 sztuk. 

Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne o minimalnych parametrach: technologia druku 

laserowa kolorowa, rozmiar nośnika A4, rozdzielczość druku w czerni 600 x 600 dpi, 

rozdzielczość druku w kolorze 600 x 600 dpi, szybkość druku mono 20 str./min., szybkość 

druku kolor 20 str./min. typ skanera płaski z podajnikiem ADF, rozdzielczość skanera 1200 x 

1200 dpi, szybkość kopiarki w czerni 20 str./min., szybkość kopiarki w kolorze 20 str./min., 

rozdzielczość kopiarki 600 x 600 dpi, szybkość transmisji faksu 33.6 kbps, rozdzielczość faksu 

300 x 300 dpi interfejs: Wi-Fi, Ethernet 10/100/1000 Mbps, USB 2.0, inne: druk dwustronny 

(dupleks), podajnik papieru, ekran dotykowy o przekątnej minimum 4”, startowy komplet 4 

tonerów, gwarancja 24 miesiące – 2 sztuki. 
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Tablica interaktywna o minimalnych parametrach: przekątna obszaru roboczego 88”, 

szybkość odczytu danych 125 punktów na sekundę, technologia IR (pozycjonowanie w 

podczerwieni), wspierane systemy operacyjne Win 7/Win 8/ Win10 (32 bit lub 64 bit) Mac  

i Linux, czułość zbliżeniowa tablicy do 0,5 cm, obsługa za pomocą palca lub dowolnego 

wskaźnika, powierzchnia matowa, suchościeralna i magnetyczna, akcesoria: 3 pisaki 

zakończone gąbką (czerwony, czarny, niebieski),  wymazywacz, wskaźnik teleskopowy, 

inteligentna półka na pisaki, kabel USB 5 m, uchwyty do montażu na ścianie, 

oprogramowanie w języku polskim, gwarancja 36 miesięcy – 2 sztuki z montażem i instalacją. 

Aparat fotograficzny z wymienną optyką z funkcją nagrywania Full HD o minimalnych 

parametrach: matryca 16 MP, obiektyw min. 16-42, ręczne ustawienia ekspozycji, 

preselekcja czasu TV, preselekcja przysłony AV,  automatyka programowa, dedykowany 

futerał na aparat, gwarancja 24 miesiące – 2 sztuki. 

Telewizor Led Full HD o minimalnych parametrach: przekątna 40”,  tuner DVB-T (MPEG-4), 

DVB-C, analogowy, smart tv, Internet, Wi-Fi, DLNA, USB – multimedia i nagrywanie, HDMI x2, 

USB x2, klasa energetyczna A+, moc głośników 2 x 8 W, kabel HDMI 1,5 m, pilot, gwarancja 

24 miesiące – 1 sztuka. 

Wizualizer o minimalnych parametrach: rozdzielczość XGA (1024 x 768), częstotliwość 

odświeżania 30 FPS, zoom cyfrowy 8 x, zoom optyczny opcjonalnie, wbudowana pamięć, 

automatyczny balans bieli, automatyczna regulacja przesłony, obracanie obrazu, stop klatka, 

gwarancja 36 miesięcy – 1 sztuka. 

Zasilacz wolnostojący UPS o minimalnych parametrach:  moc wyjściowa1500 VA, moc 

wyjściowa 900 W, napięcie wejściowe 230 V, częstotliwość 50 Hz, czas przełączania na UPS 

10 ms, ilość gniazd wyjściowych 4 szt., gwarancja 24 miesiące – 1 sztuka. 

Przenośny ekran projekcyjny o minimalnych parametrach: wymiary 200 cm x 150 cm, 

specjalny uchwyt pozwala na przenoszenie bez torby transportowej, gwarancja 24 miesiące 

– 1 sztuka. 

Odtwarzacz CD oraz mikrofon o minimalnych parametrach: standardy odtwarzania: Audio 

CD, CD-R/RW, MP3, dźwięk stereo, moc wyjściowa RMS 2 x 1,5 W, głośniki szerokopasmowe, 

wejścia/wyjścia: USB, czytnik kart pamięci SD, wejście AUX - 3,5 mm, wyjście słuchawkowe, 

gwarancja 24 miesiące – 1 sztuka. 

Mikrofon o minimalnych parametrach: wtyczka 3,5mm mini Jack, częstotliwość: 50~16kHz, 

redukcja szumów, długość kabla: 1,8m, gwarancja 24 miesiące – 1 sztuka. 
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Wskazania materiałów przy użyciu znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w opisie 

przedmiotu zamówienia należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów 

technicznych lub standardów jakościowych materiałów stosowanych do realizacji 

przedmiotu zamówienia a zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych 

spełniających te same parametry techniczne i jakościowe jak wskazane w powyższym opisie. 

Wykonawca, ma obowiązek wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia 

spełniają parametry techniczne i wymagania jakościowe określone przez Zamawiającego.  

Wszystkie materiały objęte dostawą powinny być fabrycznie nowe, tzn. żadna część 

składająca się na gotowy produkt nie może być wcześniej używana.  

Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na dostarczone  

i zamontowane urządzenia na okres 24 miesięcy/ 36 miesięcy, licząc od daty odbioru 

końcowego umowy.  

Produkty, które tego wymagają muszą posiadać niezbędne certyfikaty i atesty higieniczne 

bezpieczeństwa określone w odrębnych przepisach.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówienia uzupełniającego do wysokości 

nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia. 

IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

1. Termin wykonania zamówienia: do 07.10.2016 roku.  

2. Dostawa, montaż i instalacja: zgodnie z warunkami umowy. 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1.  Zamawiający nie ustanawia kryteriów dostępu do udziału w postępowaniu.  
W postępowaniu mogą brać udział podmioty, które wykażą poprzez złożenie oświadczenia 
stanowiącego zał. Nr 2 do niniejszego zapytania, że: 

 

a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 
dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

d) podmiot, wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych (zgodnie  
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 1997 Nr 133, 
poz.883 z póżn. zm.) do celów niezbędnych przy realizacji projektu pn. „Lokata w dziecięce 
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umysły". 

e) w przypadku wyboru oferty danego Wykonawcy i zawarcia z nim umowy, Wykonawca 
wyrażę zgodę na wgląd w dokumentację dotyczącą realizacji przedmiotu zamówienia 
zarówno Zamawiającemu jak i wszystkim organom uprawnionym do kontroli realizacji 
projektu „Lokata w dziecięce umysły". 

f) nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez 
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym 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, 
pełnomocnika; 

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

g) ceny wskazane w Ofercie uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją umowy i są 
cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy; 

h) Wykonawca jest związany niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym; 

i) zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. 
 

VI.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY  

1) Wykonawca określi cenę w walucie krajowej (w zł) wraz z należnym podatkiem VAT 
(cena brutto). 

2) Cena oferty zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o cenach winna zawierać wszystkie 
koszty związane z obowiązkami przyszłego wykonawcy, niezbędne do zrealizowania 
zamówienia.  

3) Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
4) Przyjętą przez Zamawiającego formą wynagrodzenia Wykonawcy jest wynagrodzenie 

ryczałtowe. 
 

VII. KRYTERIUM WYBORU OFERTY STANOWI CENA – 100 %  
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VII. SPOSÓB  PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA KRYTERIUM CENA 

 
1) Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę 

oceny ofert; 
2) Za najniższą cenę w kryterium „cena” oferta otrzyma maksymalną liczbę punktów 

ustaloną w poniższym opisie, a pozostałe będą oceniane odpowiednio do parametru 
najkorzystniejszego, 

C = (Cmin/ Cn) x 100 pkt x 100% 

Gdzie: 

C - ilość punktów  przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena ofertowa, przy 

czym przez cenę ofertową Zamawiający rozumie podaną przez Wykonawcę cenę 

oferty z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Max liczba punktów możliwa do 

uzyskania - 100 pkt,  

Cmin - najniższa cena ofertowa zaoferowana w ważnej ofercie, 

Cn - cena ofertowa ocenianej oferty 

VIII. WARUNKI PŁATNOŚCI 

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania płatności za przedmiot zamówienia  

w terminie do 21 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej 

faktury/rachunku po bezusterkowym odbiorze umowy i podpisaniu protokołu zdawczo-

odbiorczego oraz otrzymaniu transzy dofinansowania w ramach projektu „Lokata  

w dziecięce umysły” 

IX. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

1) Oferty wraz z wypełnionymi załącznikami do niniejszego ogłoszenia należy składać  

w  siedzibie  Zamawiającego w sekretariacie, pocztą tradycyjną na adres Publiczna 

Szkoła Podstawowa prowadzona przez Stowarzyszenie „Towarzystwo Oświatowe 

Mileszki”, ul. Pomorska 437, 92 – 735 Łódźvlub drogą elektroniczną na adres mailowy 

szkolamileszki@interia.pl z oznaczeniem: 

Oferta na dostawę i montaż sprzętu ICT, audiowizualnego, tablic interaktywnych oraz 
urządzeń wielofunkcyjnych  dla Publicznej Szkoły Podstawowej Mileszki prowadzonej przez 
Stowarzyszenie „Towarzystwo Oświatowe Mileszki”. 
 
 

mailto:szkolamileszki@interia.pl
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1) Termin składania ofert upływa dnia 23 września 2016 r. o godz. 10:00. 
2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
3) Termin związania ofertą 30 dni. 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.  

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty. 
2. Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo – cenowy. 
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
4. Załącznik nr 4 - Wzór umowy. 
                                                                         


