Rybnik, dn. 17.11.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania
szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii
informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”

I . ZAMAWIAJĄCY
Miasto Rybnik - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w
Rybniku
44-251 Rybnik, ul. Ziołowa 3
II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę sprzętu TIK dla
potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i
nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” zgodnie z
następującą specyfikacją:
1. Rodzaj i ilość pomocy dydaktycznych
1. Zestaw interaktywny naścienny (tablica z projektorem ultrakrótkoogniskowym) - 1 szt.
2. Interaktywny monitor dotykowy – 1 szt.
2. Wymagania funkcjonalno - techniczne do powyższych pomocy dydaktycznych:
Szczegółowa specyfikacja urządzeń wskazanych powyżej znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania
ofertowego.
3. Dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie użytkowników:
W ramach dostawy urządzeń wykonawca musi zapewnić transport urządzeń we wskazane miejsce
(szkoła), zainstalować i uruchomić urządzenia oraz przeszkolić użytkowników (co najmniej dwie
osoby) według poniższych wytycznych:
Montaż – Wykonawca zobowiązany jest do montażu zestawu interaktywnego oraz monitora
interaktywnego w miejscach wskazanym przez dyrektora placówki oświatowej. Montaż ścienny –
monitor interaktywny, tablica interaktywna, projektor ultrakrótkoogniskowy w oparciu o dedykowany
przez producenta uchwyt ścienny, głośniki kompatybilne z tablicą. Przewody sygnałowe należy
podłączyć do znajdujących się w salach komputerów stacjonarnych (długość do 10 m). Należy
również doprowadzić zasilanie projektora i monitora interaktywnego. Ukrycie okablowania w
dedykowanych korytkach natynkowych (dostarczenie, montaż korytek po stronie Wykonawcy).
Wymagana jest instalacja oprogramowania do obsługi monitora i tablicy interaktywnej na sprzęcie
dostępnym w danym pomieszczeniu oraz kalibracja sprzętu.
Szkolenie – Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia wskazanych przez dyrektora placówki
pracowników w zakresie działania i wykorzystania sprzętu.

III. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM
Ofertę może złożyć Wykonawca, który:
1. Wykona przedmiot zamówienia w terminie.
2. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT.
3. Wymagania wobec Wykonawcy:
1) Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami
określonymi w zapytaniu ofertowym
2) Wiedza i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami określonymi
w zapytaniu ofertowym

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Oferent powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w formie
oryginału (załącznik nr 2: Formularz ofertowy) lub skanu.
Oferta powinna być:
1.
2.
3.

Opatrzona pieczątką firmową;
Posiadać datę sporządzenia;
Podpisana czytelnie przez wykonawcę.
Oferta powinna zawierać:

1.
2.

Wartość oferty (wartość netto, brutto) w podziale
w formularzu ofertowym;
Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP.

na

pozycje

wymienione

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera - pod
adres: Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Ziołowa 3, 44-251 Rybnik lub wysłana mailowo na adres:
sp20_rybnik@poczta.onet.pl - do dnia 24.11. 2017 r. do godz. 14.00 (decyduje data wpływu). Oferty
przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
14 dni od dnia złożenia zamówienia
VII. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena – 100%.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów drogą elektroniczną
oraz zamieści na stronie internetowej pod adresem: www.sp20rybnik.szkolnastrona.pl

2. Zamawiający podpisze z wybranym Oferentem stosowną umowę na wykonanie usługi.
IX. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela dyrektor szkoły pod numerem telefonu 324218553 oraz adresem
e-mail: lucjanrugor@poczta.onet.pl

W załączeniu:
1. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia,
2. Załącznik nr 2 Formularz ofertowy,
3. Załącznik nr 3 Oświadczenie zamawiającego,
4. Załącznik nr 4 Wzór umowy.

