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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
W związku z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  

 

Zamawiający: Gmina Wojnicz - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu 

 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:  

 

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup wraz z dostawą i instalacją pracowni komputerowej i 

pracowni językowej dla Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Wojniczu” 

Zamówienie finansowane w ramach realizacji projektu "Małopolskie Talenty I i II etap edukacyjny- 

Gmina Wojnicz" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020,  10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój 

kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu C. Rozwój 

uzdolnień oraz pogłębienie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów. 

 

LP Nazwa przedmiotu Minimalne wymagania sprzętowe 

Pracownia językowa 

1 Jednostka centralna 
pracowni językowej 
– 1 sztuka 

Jednostka musi zapewnid prawidłową obsługę min.  24 stanowisk uczniowskich oraz 
stanowiska nauczyciela 
Obudowa metalowa, możliwośd montażu w szafce RACK 19” (2U), wymiary (SxWxG) 
max 360x90x260mm 
Połączenie z komputerem za pomocą złącza USB 
Obsługa za pomocą aplikacji PC, tablet, tablica Interaktywna, monitor dotykowy 
Oprogramowanie w pełni kompatybilne z zaoferowaną jednostką centralna pracowni 
językowej, umożliwiająca sterowanie pracownią z poziomu komputera, możliwośd 
nagrywania i odtwarzania wielu ścieżek jednocześnie 

2 Przyłączeniowe 
stanowiska 
uczniowskie - kpl 

Przyłącza podwójne 
Możliwośd podłączenia słuchawek do gniazda DIN5 
Niezależna regulacja głośności na każdym stanowisku z poziomu aplikacji 

3 Okablowanie  Podłączenie modułów stanowisk za pomocą przewodu czteroparowego w ekranie 

4 Słuchawki dla 
uczniów i 
nauczyciela – 25 
sztuk 

Słuchawki dedykowane do pracowni językowej o parametrach nie gorszych niż: 
miękka i elastyczna, wytrzymała obudowa odporna na uszkodzenia mechaniczne 
wysokiej jakości mikrofon dynamiczny z charakterystyką kardioidalną 
elastyczny, nastawialny pałąk mikrofonu 
pasmo przenoszenia: słuchawki 40 – 14,4 kHz / mikrofon 40 – 15 kHz 
czułośd mikrofonu: 3 mV/Pa 
nominalna impedancja: słuchawki  400   Ohm/mikrofon 200 Ohm 
tłumienie zwrotne : min. 15 dB (DIN/IEC) 
kabel: 1,5 m 
masa (bez kabla): 270 g  (200g) 

5 Głośniki do 
zabudowy w biurku 
nauczyciela -1 kpl 

Głośniki kompatybilne z zaoferowaną jednostka centralną pracowni językowej, Moc RMS 
min. 20W, 2szt- Głośniki z maskownicą 
 

6 Wieszaki do 
słuchawek  

Wieszak na słuchawki umożliwiający odłożenie słuchawki w sposób bezpieczny 
 

7 Biurko nauczyciela 
– 1 sztuka 

Biurko nauczyciela o wymiarach około 160cm x 80cm 
Blat biurka wykonany z płyty o grubości min. 18mm 
Biurko posiada z prawej strony szafkę zamykaną na klucz dedykowaną do umieszczenia 
jednostki centralnej pracowni językowej 
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Biurko posiada przygotowane otwory do zamontowania głośników 
Biurko posiada z lewej strony miejsce przeznaczone na komputer stacjonarny 
Biurko posiada specjalnie przygotowane kanały kablowe przeznaczone do ukrycia i 
zabezpieczenia okablowania pracowni językowej 
Wysuwana półka na klawiaturę i mysz 
Kolor biurka do uzgodnienia z Zamawiającym  

 

8 Biurko uczniowskie 
– 12 sztuk 

Biurko uczniowskie podwójne o wymiarach około 120cm x 60cm 
Blat biurka wykonany z płyty o grubości min. 18mm 
Biurko posiada specjalnie przygotowane kanały kablowe przeznaczone do ukrycia i 
zabezpieczenia okablowania pracowni językowej 

9 Komputer do 
zarządzania 
pracownią 
językową – 1 sztuka 

Procesor o wydajności min. 8000pkt w teście Passmark 
Pamięd RAM min. 8GB DDR4  
Dysk twardy SSD 256GB  
Wbudowany napęd DVD 
Zintegrowana karta graficzna 
Zintegrowana z płytą główną karta dźwiękowa 
Zintegrowana z płytą główną karta sieci LAN 
Wbudowany czytnik kart pamięci MS/SD/MMC 
Zainstalowany na komputerze system operacyjny Windows 10 

 

10 Monitor dotykowy 
dla nauczyciela – 1 
sztuka 

Przekątna matrycy min. 23,8” ( dotykowa) 
Współczynnik kontrastu min. 1000:1 (standardowo) oraz 8 mln:1 (dynamiczny) 
Jasnośd min. 250cd/m2 
Rozdzielczośd natywna min. 1920x1080 pikseli 
Powłoka wyświetlacza przeciwodblaskowa o twardości 3H 
Ekran dotykowy obsługujący do min. 10 punktów dotyku 
Złącza min.: 1 x 15-pin D-Sub, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 2 x USB 2.0, 3 x USB 3.0, 1 x 
Audio out 

11 Monitor 
interaktywny – 1 
sztuka 

Technologia pozycjonowania dotyku – pozycjonowanie w podczerwieni 
Przekątna monitora min. 65” 
Rozdzielczośd natywna min. 4K 3840x2160 pikseli 
Jasnośd min. 450 cd/m

2 
Kontrast typowy min. 1200:1 
Żywotnośd matrycy min. 30000h 
Obsługa min.20 punktów dotyku 
Wbudowane głośniki min. 2x15W 
Matryca chroniona szybą ze szkła hartowanego o wytrzymałości min. 7 w skali Mohsa 
Wbudowany moduł Android min. 8.0 

Pracownia komputerowa 

12 Stanowiska 
uczniowskie – 24 
sztuk 

Terminal typu cienki klient. 
Terminal wyposażony w procesor SoC (System-on-chip) zaprojektowany przez producen-
ta urządzenia, dedykowany do rozwiązao terminalowych. 
Wbudowana pamięd flash służąca do przechowywania systemu operacyjnego urządze-
nia oraz konfiguracji. 
Terminal wyposażony w min. 1 x HDMI, 1 x VGA, 4 x USB 2.0, 1 x RJ45 (gigabit Ethernet), 
złącze audio typu combo, wejście zasilania, włącznik, przycisk RESET 
Terminal nie może posiadad ruchomych części, musi zapewniad poprawną pracę w miej-
scach o podwyższonym zapyleniu, zanieczyszczeniu powietrza lub narażonych na ciągłe 
wibracje. 

13 Serwer – 1 szt Jednoprocesorowa konfiguracja z procesorem min 24 rdzenie / 48 wątków, o  
częstotliwości  3,35GHz, Pamięd L3 128MB,  w obudowie Tower/ Rack 4U.  
Obudowa Mid-Tower; HDD 4x3,5" None-Swap; 2x USB 3.0; 2x USB 2.0; 1x 500W; TYP N 
Napęd DVD-RW +/-, 64 GB Pamięd DDR4 ECC 2666MHz , Dysk twardy  1 TB, złącze M.2 
80mm, PCIe 3.0 x4 3D2, TLC  

14 Oprogramowanie - Komplet oprogramowania: 
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kpl na wszystkie 
stanowiska 

System operacyjny Microsoft Windows Server 2019 Standard z możliwością downgrade 
do Windows Server 2016 – licencja na wszystkie rdzenie procesora/procesorów serwera 
Licencje dostępowe Microsoft Windows Server CAL per Device  
Licencje dostępowe Microsoft Windows RDS CAL per User  
Licencje NetSupportSchool 

15 Monitory – 24 
sztuki 

Przekątna min. 18,5” 
Rozdzielczośd natywna min. 1366x768 pikseli 
Jasnośd min. 250 cd/m² 
Kąt widzenia (poziomy) min. 178 ° 
Kąt widzenia (pionowy) min. 178 ° 
Wejścia wideo min. VGA  
Monitor musi posiadad standard VESA do zawieszenia komputera, umożliwiający jego 
zawieszenie bez odmontowania stopki 

 

16 Klawiatura oraz 
mysz - 25 kpl 

Komplet – klawiatura USB + mysz USB 

17 UPS Zasilacz awaryjny min 2000VA, złącze do sterowania USB 

18 Instalacja Montaż wraz z materiałami pracowni językowej oraz komputerowej, instalacja, 
konfiguracja, szkolenie po montażowe 

 

 

Wykonawca musi zaoferować sprzęt spełniający min. takie wymagania i parametry techniczne  jak w 

opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca może zaoferować produkty o lepszych parametrach. 

Dostarczone przedmioty zamówienia powinny być fabrycznie nowe, wykonane zgodnie z 

wymaganiami i normami mającymi zastosowanie do danego wyrobu, wolne od wad, odpowiadać 

normom jakościowym, określonym we właściwych aktach prawnych, posiadać aktualne aprobaty 

techniczne, gwarancje producenta, niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa oraz winny spełniać wszelkie 

wymogi przewidziane obowiązującymi przepisami dla tego typu wyrobów . 

W cenę należy wliczyć montaż, instalację i konfigurację, szkolenie z obsługi oraz dostosowanie 

infrastruktury sieciowej i zasilającej wraz z wynikłymi w czasie elementami takimi jak przewody, kołki 

montażowe, korytka kablowe. 

Wszystkie części doposażenia muszą gwarantować pełną funkcjonalność pracowni językowej oraz 

komputerowej być ze sobą w pełni kompatybilne.  

Wycena musi obejmować całość kosztów dostawy, transportu, montażu wraz z wymaganymi nie-

zbędnymi materiałami montażowymi. Wycena musi zawierać koszt instalacji urządzeń sieciowych 

wraz z konfiguracją oraz dostosowaniem istniejącej infrastruktury sieciowej. Wycena musi obej-

mować koszt przeszkolenia pracowników szkoły z zakresu korzystania z dostarczonych urządzeń 

i pomocy dydaktycznych. 
 
2. Termin realizacji zamówienia:  
 
Realizacja zamówienia do 05 października 2019 r.  

 

3. Okres gwarancji:  
 
Wykonawca udzieli 36 - miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi, licząc od dnia podpisania bez uwag 

protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.   
 
 
4. Warunki płatności:  
 
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego płatne będzie przelewem na  wska-

zany przez Wykonawcę rachunek bankowy.  

Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty w terminie 14 dni od doręczenia przez Wykonawcę 

prawidłowo wystawionego rachunku/faktury, sporządzanej po podpisaniu protokołu odbioru końcowe-

go bez zastrzeżeń, potwierdzonego przez przedstawicieli Zamawiającego. 

 
 
5. Inne istotne warunki zamówienia:  
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1) Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą z dokładnością do dwóch miejsc po przecin-

ku oraz słownie. W razie rozbieżności pomiędzy zapisem cen liczbowo i słownie  

Zamawiający za wiążącą uzna cenę podaną słownie.  

2) Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto. 

3) Na ofertę składają się: 

a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zał. nr 1; 

4) Na przesłanym do Zamawiającego -  formularzu oferty cenowej należy przedstawić cenę netto i brut-

to i vat za wykonanie przedmiotowego zamówienia publicznego.  

5) Cena oferty Wykonawcy jest ceną ostateczną i niezmienną, która obejmuje wszystkie koszty związa-

ne z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

6) Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 

7) UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.  

8) Oferty złożone po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie będą brane pod uwagę przy wy-

borze najkorzystniejszej oferty. 

9) Dodatkowych informacji co do przedmiotu zamówienia udziela Pani Agnieszka Brożek – Koordyna-

tor Projektu, numer telefonu: 0 508 157 797 , adres email: agnieszka.brozek@wojnicz.pl 

 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia  
(odwołania ogłoszenia o zamówieniu) bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków 

prawnych i finansowych. Powyższe nie uchybia możliwości zamknięcia zapytania ofertowego bez 

wybrania którejkolwiek oferty zgodnie z uprawnieniem określonym w art. 70
3
 §1 KC. 

  
7. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert   
 
1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  
2) Oferta może zostać złożona w formie pisemnej lub elektronicznej ( mailem).  
3)  Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną (w przypadku przesłania oferty droga 

mailową prosimy o skan podpisanej oferty np. w formacje pdf.)  
4) W przypadku formy pisemnej, na kopercie z ofertą należy umieścić napis: Zapytanie ofertowe 

w zakresie zadania: „Zakup wraz z dostawą i instalacją pracowni komputerowej i pracowni językowej 

dla Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Wojniczu” 

 

Oferty należy złożyć w formie : 

1) elektronicznej na adres mailowy : agnieszka.brozek@wojnicz.pl 

2) pisemnej na adres Urząd Miejski w Wojniczu ul. Rynek 1, 32-830 Wojnicz . Referat Edukacji.  

 

do dnia 27 sierpnia 2019r. do godz. 9:00 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

Wojnicz, dnia 22.08.2019r.                                                             W imieniu Zamawiającego 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy – zał. nr 1. 

2. Projekt umowy – zał. nr 2. 
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