Projekt „Akademia mądrego człowieka” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 1 do S.I.W.Z.

FORMULARZ OFERTOWY
Zamawiający: Zespół Szkół w Gałkowie Dużym
ul. Dzieci Polskich 14
95-041 Gałków
Wykonawca: …………………………………………………………………………………….
Nazwa, adres: …………………………………………………………………………………...
tel. / fax: …………………………...……………………………………………………………
e- mail: …………………………...……………………………………………………………..
Przedmiot przetargu: dostarczenie sprzętu multimedialnego do Szkoły Podstawowej z
Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym.
Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę ofertową:

a)

………………………………. zł brutto;

(słownie:…………………………………………….………………………………………..)
która stanowi wynagrodzenie za realizację całości zadania i wynika z przedstawionego
poniżej zestawienia (zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia):
Lp.

Nazwa sprzętu multimedialnego
(należy podać model, symbol oraz
producenta)

Okres
gwarancji
(w latach)

Cena
jednostkowa
brutto

Ilość Cena brutto
(sztuki)

1.

Telewizor z uchwytem

2

2.

Laptop wraz z oprogramowaniem

4

3.

Etui do laptopa

4

4.

Mysz bezprzewodowa do laptopa

4

5.

Tablet

24

(cena jednostkowa
x ilość)
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6.

Etui do tabletów

24

7.

Tablica interaktywna z uchwytem
i montażem

1

8.

1

9.

Projektor krótkoogniskowy
dedykowany do tablicy
interaktywnej wraz z uchwytem i
kablem do podłączenia i montażu
Odtwarzacz Blu- Ray

10.

Kamera video

1

11.

Mikroskop z kamerą, podłączone
do laptopa

4

2

Razem

Wykonawca przy realizacji niniejszego zamówienia planuje/ nie planuje* zlecić
podwykonanie następujących dostaw:
…………………………………………………...………………………………………………
…………………………………………..………………………………………………………
Podwykonawcą będzie …………………………………………………………………………
* niepotrzebne skreślić

KORZYSTAJĄC z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych zastrzegam że informacje:
(wymienić czego dotyczy)
zawarte są w następujących dokumentach:
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4
ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz.
1503 z późn. Zm.) i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.
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1. Zapoznałem/-liśmy się z warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Warunków Zamówienia i nie wnoszę/-simy do nich zastrzeżeń oraz oświadczamy, że
uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
Niniejsza oferta spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Potwierdzam/-y i akceptuję/-my termin wykonania zamówienia określony w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
Oferujemy termin płatności 30 dni od dnia doręczenia faktury VAT do siedziby
Zamawiającego.
Uważam/-y się za związanego ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
Akceptuję/-emy wzór umowy i w razie wybrania oferty zobowiązuję/-emy się do
podpisania umowy.
Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest: ________________________________
Osobą wyznaczoną do kontaktów z Zamawiającym jest: __________________________
Wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia
złożyłem/-iliśmy ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych.

Dnia......................

…….……..….............................................................................
podpisy (z pieczątkami imiennymi lub czytelnie imieniem i nazwiskiem)
osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Sprzęt musi być zgodny, równoważny lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:
Lp.
1.

Nazwa sprzętu
elektronicznego
Telewizor z
uchwytem

Ilość
(sztuki)
2

Opis
Telewizor
DANE TECHNICZNE:
Panel: LED,
Przekątna ekranu: 42’’,
Full HD,
Rozdzielczość: 1920 x 1080 (HD 1080),
Proporcje obrazu: 16:9,
Tuner TV:
- analogowy,
- DVB-T MPEG-4,
Smart TV,
System dźwięku: Virtual Surround Plus, Dolby Digital, DTS,
Moc głośników: 20 W,
Złącza HDMI: 3,
Złącza Component: 1,
Złącze SCART,
Pozostałe złącza: USB 2.0 x 3, RF- antenowe, Composite IN + Audio: współdzielone, Component + Audio, Scart (Full), Cyfrowe
wyjście audio: współdzielone, LAN, wyjście słuchawkowe,
Pozostałe parametry:
- Pilot Magic Motion: Ready,
- Universal Control: Ready,
- Sterowanie dłonią,
- Wyszukiwanie głosowe,
- Media Share: Remote App., DLNA, LG Cloud, Google Dial,
- Screen Share: Smart Mobile Link (MHL 2.0), Miracast, WiDi,
- WiFi Ready, WiFi Direct Ready, Simplink.
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2.

Laptop +
OFFICE 2013
EDU

4

Uchwyt
Charakterystyka produktu:
- Max. wielkość telewizora: LCD 32" - 63",
- Zgodność ze standardem VESA,
- Standard montażu: VESA max. 600 x 400mm,
- Pełna regulacja telewizorem w pionie i poziomie,
- Ramię uchwytu powinno posiadać regulację w prawo i lewo,
- Możliwość pochylania ekranu pod kątem +5 do -15 stopni,
- System blokowania,
- Odległość od ściany: 10.5 - 48,5 cm,
- Maks. waga telewizora: 75 kg.
- Gwarancja min. 24 miesiące,
Procesor: Intel Core i5,
Procesor taktowanie: 2,5GHz,
Procesor pamięć ciche: 3072 kB,
Matryca przekątna: 15,6 cale,
Matryca (rozdzielczość): WXGA 1366 x 768 (16:9),
Matryca (powłoka): świecąca,
Matryca opis: 15.6" HD 3,8mm, 200 nit,
Pamięć zainstalowana (pojemność): 6 GB,
Pamięć (zajęte/wolne sloty): 2/0,
Pamięć (max. pojemność): 16 GB,
Pamięć technologia: DDR3-1600 MHz,
Dysk twardy (pojemność): 1000GB,
Dysk twardy (interfejs): SATA III,
Dysk twardy (prędkość): 5400 obr/min.,
Napęd optyczny (typ): Super Multi DVD+/-RW/RAM,
Karta graficzna (producent): AMD,
Karta graficzna (model): Radeon HD8570,
Karta graficzna (pamięć karty): 1024MB,
Karta dźwiękowa: HD Audio Integrated Stereo speakers with Dolby® Advanced Audio™ certification,
Głośniki 2szt.,
Wbudowany mikrofon,
Karta sieciowa przewodowa: 10/100 Mbps Ethernet,
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3

Etui do laptopa

4

4.

Mysz
bezprzewodowa
do laptopa

4

5.

Tablet

24

Projekt „Akademia mądrego człowieka” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Karta sieciowa bezprzewodowa: 802.11 b/g/n,
Bluetooth® 4.0,
Kensington Lock,
HDMI,
VGA (RGB),
Line-out,
Wejście mikrofonu,
Czytnik kart pamięci: 2 x 1 (SD / MMC) card reader,
USB 2.0,
USB 3.0,
System operacyjny (wersja językowa): multilanguage,
Wbudowana kamera: 1.0 MP camera HD,
Akumulator (technologia): 6 cell,
Akumulator (pojemność): 2200 mAh,
Akumulator (czas pracy): 5h,
Przybliżone wymiary (wys.x szer.x gł.): 34 x 377 x 250mm,
Przybliżona waga: 2,6kg.
Gwarancja min. 24 miesiące,
Torba do laptopa 15-16"
Wymiary: 42x34x7,5 cm
Gwarancja min. 24 miesiące,
Mysz bezprzewodowa
- optyczna,
- 3 przyciski,
- interfejs: USB,
- w zestawie: Nanoodbiornik, 1 bateria AA,
- gwarancja min. 24 miesiące,
Procesor: Marvell PXA986 (2 rdzenie, 1.2 GHz, Cortex A9),
Układ graficzny: Vivante GC 1000,
Pamięć RAM: 1GB DDR3,
Pamięć wbudowana: 8GB,
Typ ekranu: pojemnościowy, 5- punktowy,
Przekątna ekranu: 7”,
Rozdzielczość: 1024x 600,
Łączność: Wi- Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth, Wbudowany moduł AGPS,
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6.

Etui do tabletów

24

7.

Tablica
interaktywna
uchwytem i
montażem

1
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Złącza: Micro USB, Wyjście słuchawkowe/ głośnikowe, Czytnik kart pamięci,
Bateria: Litowo- jonowa 4000mAh, Bean,
Zainstalowany system operacyjny: Android 4.1 Jelly
Dołączone oprogramowanie: Gogle Play (Android Market),
Kamera: 1.3 Mpix- przód, 3.0 Mpix- tył,
Wymiary (szer. x wys. x grubość): 112 x 188 x 9,9 mm,
Przybliżona waga: 300g,
Wbudowany głośnik mono,
Przycisk do regulacji głośności,
Wbudowany mikrofon,
Akcelerometr,
Czujnik światła,
Zasilacz,
Kabel USB.
Gwarancja min. 24 miesiące,
Wykonane z tworzywa skóropodobnego,
Kompatybilność: 7 cali,
Wymiary: tablet max. 205x108-130x 15mm,
Dodatkowe zabezpieczenie w rogu etui w postaci elastycznego paska, magnetyczne zapięcie,
Zintegrowana podstawka- możliwość ustawienia dowolnego kąta nachylenia,
Gwarancja min. 24 miesiące,
TABLICA O PRZEKĄTNEJ OBSZARU ROBOCZEGO 77”
• Efektywna powierzchnia tablicy (obszar interaktywny) 156,5 cm × 117,2 cm (przekątna – 195,6 cm).
• Format tablicy – 4 / 3.
• Waga – maksymalnie 23,2 kg.
• Powierzchnia tablicy twarda, odporna na uszkodzenia, dostosowana do projekcji i pisania po niej pisakami sucho ścieralnymi.
Powierzchnia umożliwia również używanie magnesów w celu mocowania do jej powierzchni np. kartek (powierzchnia magnetyczna).
• Technologia – podczerwieni, wielodotykowa.
• Rozdzielczość tablicy nie mniej niż 32000 x 32000.
• Komunikacja tablicy z komputerem i zasilanie – za pomocą przewodu USB.
• Obsługa tablicy za pomocą załączonego pisaka i za pomocą palca.
• Pisak do obsługi tablicy bez elementów elektronicznych i mechanicznych.
• Pod tablicą półka na pisak.
• Rozpoznawanie gestów wielodotyku: dotknięcie obiektu w dwóch punktach i obracanie punktów dotyku wokół środka – obracanie
obiektu, dotknięcie obiektu w dwóch punktach i oddalanie lub przybliżanie punktów dotyku – zwiększanie i zmniejszanie obiektu,
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przesunięcie po powierzchni tablicy ze strony prawej na lewą – jeden slajd do przodu (jak
przewracanie stron w książce), przesunięcie ze strony lewej na prawą – jeden slajd do tyłu (jak przewracanie stron w książce), szybkie
przesunięcie w obie strony – „potrząśnięcie” –zgrupowanie zaznaczonych obiektów lub rozgrupowanie zaznaczonego obiektu.
• Autoryzowany przez producenta tablicy serwis w Polsce, certyfikowany zgodnie z normą ISO 9001:2000 lub ISO 9001:2008 w
zakresie urządzeń audiowizualnych.
Gwarancja min. 5 lat,
CECHY OPROGRAMOWANIA DOSTARCZANEGO RAZEM Z TABLICĄ:
• Oprogramowanie do obsługi tablicy w polskiej wersji językowej wraz z tekstem pomocy, który dostępny jest w wersji on-line.
• W oprogramowaniu galeria gotowych obiektów (obrazów, animacji, gotowych szablonów, widżetów (gadżetów) sieciowych), które
można wstawić na slajdy.
• Automatyczne zabezpieczenie tworzonego pliku przed przypadkową utratą w sytuacji niekontrolowanego zamknięcia lub
zablokowania aplikacji.
• Po wpisaniu lub wstawieniu tekstu na slajd możliwość dostosowywania formatowania poprzez zmianę odstępów pomiędzy liniami i
wcięć w akapitach. Automatyczna funkcja autokerning poprawiania czytelności tekstu.
• Umieszczanie na slajdzie tabel, w których można dzielić lub łączyć komórki oraz automatycznie ustawiać taką samą szerokość lub
wysokość komórek , jak również ich taką samą wielkość.
• Zawartość każdej komórki może być ukrywana lub odkrywana.
• Slajdy mogą być łączone w grupy w celu uporządkowania i łatwiejszej nawigacji po przygotowanym scenariuszu lekcji. Grupy, jak i
slajdy mogą mieć nadawane dowolne nazwy.
• Czynności wykonywane przez użytkownika na każdym slajdzie mogą zostać zapisane i później odtworzone.
• W celu wymiany przygotowanych materiałów lekcyjnych pomiędzy tablicami różnych producentów i ich oprogramowaniem dostępna
jest funkcja importu i eksportu do i z formatu pliku IWB/CFF potwierdzone oficjalnym certyfikatem kompatybilności IMS w wersji
v1.0.
• Producent musi udostępniać aplikacje webową pozwalająca na dostęp przez uczniów i rodziców do plików powstałych w czasie lekcji
na tablicy bez konieczności jej instalacji na komputerze. Aplikacja musi umożliwiać przeglądanie plików, wykonywanie w nich
przygotowanych ćwiczeń interaktywnych, pisanie za pomocą pisaków po slajdach, wprowadzanie tekstu i zapis do pliku
wprowadzonych zmian.
• Funkcja pozwalająca na tworzenie wielokątów foremnych (od 3 do 15 katów).
• Funkcja usuwania wszystkich adnotacji wprowadzonych na slajd za pomocą piór.
• Funkcja przywracania slajdu do stanu bezpośrednio po otwarciu pliku z dysku.
• Oprogramowanie pozwala na dostęp do internetowej bazy gotowych lekcji, rysunków, zdjęć, widżetów. Baza zawiera co najmniej 300
lekcji w języku polskim z różnych przedmiotów i na różne poziomy edukacyjne.
• Przy wstawianiu na slajd grafik następuje ich automatyczna optymalizacja w celu zmniejszenia objętości pliku z treścią lekcji.
• Treść lekcji może być wyświetlana w trybie pokazu (pełnoekranowego) ze zminimalizowanymi paskami narzędziowymi, w podobny
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sposób jak w programach do prezentacji menadżerskiej.
• Opcja wyświetlania dwóch slajdów jednocześnie na jednym ekranie, co umożliwia wyświetlanie dla uczniów jednocześnie treści i
danych zadania, a na drugiej części przeprowadzania potrzebnych obliczeń, nawet jeżeli się nie mieszczą na jednej stronie.
• Wewnętrzna galeria programu wyposażona w mechanizm wyszukiwania obiektów za pomocą słów kluczowych, co przyspiesza
dotarcie do potrzebnych ilustracji, animacji itp.
• Pisak ze specjalnym atramentem, który stopniowo blednie, aż do zupełnego zniknięcia. Użytkownik ma możliwość regulacji czasu
bladnięcia śladu.
• Pióro kaligraficzne, którego ślad automatycznie jest wygładzany, w celu poprawienia czytelności pisma odręcznego.
• Pióro kredka, którego ślad odpowiada kredce świecowej.
• Pióro kreatywne, którego ślad odpowiada dowolnym kształtom (np. gwiazdy, buźki, serca, kwiaty itp.). Użytkownik może dostosować
kształty, którymi pisze pióro.
• Na slajd można wstawić przeglądarkę internetową, a z wyświetlonych stron WWW przeciągać na slajd elementy tej strony.
Użytkownik może zdefiniować wcześniej jak strona zostanie załadowana do przeglądarki po wejściu na slajd.
• Na slajdach można umieszczać widżety.
• Specjalny generator do gier i ćwiczeń interaktywnych, dający możliwość wcześniejszego ustalenia zachowania się obiektów
umieszczonych na slajdzie, w momencie przesunięcia jednego na drugi.
• Do każdego obiektu na slajdzie można przypisać dźwięk, który odtworzony zostanie w momencie dotknięcia obiektu. Dźwięk może
być zapisany wcześniej na dysku komputera, ale również można nagrać go bezpośrednio z mikrofonu podłączonego do komputera.
Pozwala to nauczycielom języków przygotowywać ćwiczenia np. wymowy, nagrywać polecenia dla uczniów itp.
• Specjalna dodatkowa przeglądarka plików PDF z możliwością pisania i rysowania po pliku oraz zapis całości jako nowego pliku PDF.
• Funkcja pisania i rysowania w dowolnych oknach programów bez „zamrażania”. Użytkownik ma cały czas możliwość sterowania
programem bez straty naniesionych adnotacji. Zmiana rozmiaru okna, jego minimalizacja nie powoduje zmiany kształtu i miejsca
umieszczenia adnotacji.
• Jeżeli otwierany program ma własne narzędzia do pisania i rysowania (np. MS Office) użytkownik ma możliwość wyboru aktywnych
narzędzi (te w programie lub te dostarczane z tablicą).
• W programach do odtwarzania plików filmowych użytkownik może pisać po filmie, bez konieczności przerwy w jego odtwarzaniu,
przy jednoczesnym zachowaniu możliwości interakcji z oprogramowaniem (stopklatka, przewijanie filmu itp.).
• Pisząc po pulpicie automatycznie tworzona jest notatka odpowiadająca „samoprzylepnej karteczce” (Post-it note). Każdą karteczkę
można osobni usuwać, przechwytywać jej obraz lub usuwać notatki na niej zapisane.
8.

Projektor
krótkoogniskowy
dedykowany do
tablicy
interaktywnej

1

Dane techniczne:
UKŁAD OPTYCZNY - Panel LCD 1,6 cm P-Si TFT x 3,
- Rozdzielczość XGA (1024 x 768),
- Jasność tryb normalny 2500 lumenów,
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- tryb Eko 1700 lumenów,
- Współczynnik kontrastu 2000:1,
- Obiektyw Ręczne ustawienie ostrości, zoom cyfrowy x 1,35,
- Moc znamionowa lampy 225 W UHP,
Żywotność lampy 3000 godzin (tryb normalny)/5000 godzin (tryb Eko)
- zakres ostrości 0,691 m~1,838 m,
- Współczynnik odległości do szerokości 1:0,6,
- Przekątna wyświetlanego obrazu 152~381 cm,
- Korekcja efektu trapezu (Keystone),
- Przesunięcie do góry w zakresie 11:-1,
- Stała Liczba kolorów Paleta 8-bitowa, 16,7 mln kolorów.
ZGODNOŚĆ - Zgodność z komputerami IBM,
- grafika VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, UXGA (skompresowana), MAC 16"
- Gniazdo Component Video 525i(480i), 525p(480p), 625i(576i), 1125i(1080i@50/60), 750p(720p@50/60), 1125p(1080p@50/60)
FUNKCJE –
- Głośniki 1 W x 1 (mono),
- Podstawowe funkcje: zamrażanie obrazu, powiększanie, pusty obraz, wybór proporcji, automatyczne wyszukiwanie sygnału,
automatyczny tryb Eko,
- Regulacja obrazu konwersja typu „2-3 pull down” (NTSC),
- Przemieszczenie obrazu cyfrowego (w pionie),
- wyrównująca regulacja temperatury barw, wyrównująca korekcja cyfrowa gamma, odbicie lustrzane obrazu, obrócenie obrazu o 180
stopni,
- Redukcja zakłóceń obrazu,
- Cyfrowa korekcja zniekształcenia trapezowego +/-5° w pionie,
- Funkcje zaawansowane Napisy (tylko w przypadku obrazu NTSC i gniazda Component 480i), tryb Eko (normalny, Eko, Eko
inteligentny, wygaszacz), Sterownik czasowy filtra, Framelock, My Button, My Memory, My Source, My Text, MyScreen,
nadmiarowość obrazu,
- Tryb obrazu (normalny, kinowy, dynamiczny, czarna tablica, biała tablica, zielona tablica, dzień, zdjęcie), skanowanie progresywne,
ustawienie rozdzielczości, nadawanie nazw źródłom sygnału wejściowego (w j. angielskim), Stand-by audio, szablon,
- Cechy zewnętrzne Łatwa wymiana lampy od góry, Wymiana filtra z boku.
ZŁĄCZA –

REALIZATOR PROJEKTU
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- Wejście komputerowe 2 x 15-pinowe wejście Mini D-sub,
- Wejście wideo 1 x wejście kompozytowe RCA, 1 x wejście S-Video, 2 x 15-pinowe wejście Mini D-sub (współdzielone z
analogowym wejściem komputerowym 1/2),
- Wejście audio 1 x para gniazd RCA (L/P),
- Wyjście audio 1 x para gniazd RCA (L/P),
- USB 1 x port USB, typ B (dla myszy USB),
- Sterowanie 1 x 9-pinowe złącze D-sub do RS-232C.
ZASILANIE –
- Źródło zasilania 100-120 V/220-240 V,
- automatyczne przełączanie
- Zużycie energii/w trybie oszczędzania energii 290 W/<0,35 W (AC 220-240 V)
WIELKOŚĆ –
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 345 x 85 x 303 mm (bez stopek i elementów wystających),
Waga 3,4 kg,
Poziom hałasu 30 dB (tryb Eko)/37 dB (tryb normalny),
Temperatura robocza 0~40 °C,
Filtr powietrza Hybrydowy (do 5000 godzin).
CERTYFIKATY
UL, CB, GS, AUS, Fcc, c-tick, CE, DoC
AKCESORIA
Pilot z bateriami (HL02881), kabel komputerowy, kabel zasilający, pokrywa obiektywu, podręcznik użytkownika (szczegółowy i
skrócony), etykieta bezpieczeństwa
GWARANCJA
Projektor/lampa 3 lata/3 lata
W przypadku awarii lampy objętej gwarancją i zamontowaniu nowej lampy jej gwarancja obejmować będzie okres maksymalnie 3 lata
(w zależności od podanych godzin gwarancyjnych). Powyższe dane techniczne i zdjęcia służą jedynie celom informacyjnym i mogą
ulec zmianie.

REALIZATOR PROJEKTU
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9.

Odtwarzacz
Blu- Ray

2

10.

Kamera video

1

Dane techniczne
Odtwarzanie:
- technologia 3D,
- odtwarzanie płyt: Blu-ray 3D, Blu-ray, DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD-Audio, CD-R/RW, SACD,
- system dźwięku: Dolby Digital, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio,
- obsługa formatów wideo: AVC-HD, MKV, AVI, MP4,VC-1, WMV9, XviD,
- obsługa formatów audio: MP3, WMA, AAC, FLAC, WAV,
- obsługa formatów zdjęcia: GIF, JPEG, PNG,
-interpolacja nagrań z płyt DVD: do formatu 1080p,
- skanowanie progresywne,
Informacje dodatkowe:
- Wi-Fi,
-DLNA,
- menu w języku polskim,
Funkcje dodatkowe:
- przeglądarka internetowa, Bravia Sync, Deep Colour, możliwość aktualizacji oprogramowania, Triluminos Colour, TV SideView,
Wejścia/wyjścia:
- HDMI x 1,
- złącze USB x 2,
- złącze Ethernet (LAN),
- cyfrowe wyjście koaksjalne,
- przybliżone wymiary (szer.x wys.x głęb.): 360x 43x 199mm,
- przybliżona waga: 1,3kg,
- wyposażenie: 2 baterie AA, pilot, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna,
- akcesoria opcjonalne: adapter Wi- Fi, UWA-BR100,
- gwarancja min. 24 miesiące,
Dane techniczne
System
- Format: [AVCHD] Video: MPEG-4 AVC/H.264 Audio; Dolby Digital (2 kanały),
- Nośnik zapisu: SD Memory Card, Internal Flash Memory (8GB),
Aparat
- Ilość pikseli w CCD/CMOS: 2.5M (back- illuminated),
- CMOS: 1/5.8”,
- Zoom optyczny: 40x,
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- Zoom dynamiczny: 200x,
- Ogniskowa (mm): 2.9-116.0 (35mm film equivalent: 40.5-1620),
- F Stop: F1.8-F6.3,
- Dynamic Zoom: 60x,
Nagrywanie
- Tryb nagrywania video: AVCHD Progressive (50P), AVCHD (UXP/XP/EP),
- Rozdzielczość zdjęć cyfrowych: [4:3] 3680x2760/ 1440x1080/ 640x480 [16:9]/1920x1080,
- Czas nagrywania video: 1wnym,0hr 40min (50P)/ 60hr50min (EP)[16],
- Ilość zdjęć cyfrowych: 9999 [16],
- Nagrywanie AVCHD Video: kompatybilne z progresy
Interfejsy
- Port kart SD: SDXC Compatible [15],
- Wyjście AV,
Wyświetlacz LCD
- Krystaliczny monitor LCD: 3.0”panoramiczny, 230 tys. Pikseli,
Funkcje
- Samowyzwalacz: 2 sek/ 10 sek/ wykrywanie twarzy,
- Menu ekranowe w wielu językach: 14 języków (angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, holenderski, portugalski, rosyjski,
ukraiński, polski, czeski, turecki, szwedzki, węgierski),
- Easy Upload to Sou Tube/ Facebook: kompatybilny z HD,
- Wodoodporna (zgodnie ze standardem IEC, publikacja 529 ipx8),
- Mrozoodporna,
- Special Effects Recording (Video/ Still): Rough Monochrome/ Food/ Baby,
Ogólne
- przybliżona waga: 290g,
- przybliżone wymiary (szer.x wys. x dł.): 60 x 59,5 x 122mm,
- pobór energii: ok. 2.3 W,
- Gwarancja min. 24 miesiące,
Dane techniczne
- Powiększenie: 20x- 1280x,
- Okulary: 5x, 16x,
- Średnica okularów: 19,5mm,
- Średnica tubusu: 23 mm (standard),
- Obiektywy: achromatyczne, 4x, 10x, 40x,
- Powiększenie tubusu: 1,0x- 2,0x,
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- Oświetlenie: LED,
- Wymiary [mm]: 235x180x320,
- Przybliżona waga: 1100g,
- W zestawie:
PC okular VGA (640x480 pikseli) z kablem USB,
oprogramowanie sterujące na płycie CD (Windows XP / Vista / 7 / 8),
stolik krzyżowy ze skalą milimetrową,
oświetlenie górne i dolne z regulacją natężenia,
- Gwarancja min. 24 miesiące,
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Załącznik nr 3 do S.I.W.Z
Nazwa Wykonawcy: ......................................................................................................... ..................
Adres / siedziba : .................................................................................................................................
Niniejszym oświadczam, że na podstawie Art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. P.Z.P. (tekst jednolity: Dz.
U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) nie podlegam wykluczeniu z postępowania na dostarczenie sprzętu edukacyjnego do
Szkoły Podstawowej z Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym.
Treść Art. 24 ust. 1 pkt. 1-11 ustawy Pzp
1.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1.
uchylony;
1a) uchylony;
2.
wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców,
którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3.
wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z
wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4.
osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5.
spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
6.
spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
7.
spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8.
osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego;
9.
podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
10. wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub
art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia
uprawomocnienia się wyroku;
11. wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub
osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego
członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z
dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
Dnia....................

...........................................................
podpisy (z pieczątkami imiennym lub czytelne imieniem i nazwiskiem)
osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy
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Załącznik nr 4 do S.I.W.Z.

Nazwa

Wykonawcy : ............................................................................................................

Adres/siedziba

:

......................................................................................................................

Na podstawie Art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 907 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że spełniam
warunki udziału w postępowaniu na dostarczenie sprzętu multimedialnego do Szkoły
Podstawowej z Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Dnia....................

...............................................
podpisy (z pieczątkami imiennym lub czytelne imieniem i nazwiskiem)
osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy
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Załącznik nr 5 do S.I.W.Z.
Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………..
Adres/siedziba : ………………………………………………………………………………..

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej
zgodnie z Art. 26 ustęp 2d Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień
Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) w
przetargu nieograniczonym na dostarczenie sprzętu multimedialnego dla Szkoły
Podstawowej z Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym.
1) Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej *.
2) Oświadczam, że należę do grupy kapitałowej *
Jednocześnie składam następującą listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej:
…………………………………………………………………..……………………..……….
………………………………………………………………………..………………..……….
…………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
* niepotrzebne skreślić

Data ..........................

......................................................................
podpisy (z pieczątkami imiennym lub czytelne imieniem i nazwiskiem)
osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy
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Załącznik nr 6 do S.I.W.Z.
PROJKT UMOWY
UMOWA Nr ……………………
zawarta w Gałkowie Dużym
w dniu ………………….. pomiędzy:
Zespołem Szkół w Gałkowie Dużym z siedzibą 95 - 041 Gałków ul. Dzieci Polskich 14,
NIP: ………………………….. reprezentowanym przez :
Dyrektora Zespołu Szkół - Panią Krystynę Warczyk
przy kontrasygnacie Księgowej – Pani ………………………
zwaną dalej ,,Zamawiającym ”
a
Firmą
……………………………..
z

siedzibą

w

…………………………………………………. NIP: …………………………. wpisaną do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej
/ zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym ............... pod numerem rejestru .........
reprezentowaną

przez:

………………………………………………………………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę sprzętu multimedialnego
do

Szkoły Podstawowej

i

Gimnazjum

z

Zespołu

Szkół

w

Gałkowie

Dużym

w ramach projektu „Akademia Mądrego Czlowieka” zgodnie z załącznikiem nr 1 do
niniejszej umowy zwanej dalej „przedmiotem umowy”, współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
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§2
1.

Dostarczenie „przedmiotu umowy”, określonego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy
nastąpi w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

2.

Wszystkie urządzenia, które dostarczy Wykonawca muszą być fabrycznie nowe (tzn.
żadna z części składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana), wolne
od wad oraz dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych. Wszystkie
dostarczone materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa
jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.

3.

Wykonawca zapewnia, że dostarczony sprzęt nie posiada wad fizycznych i prawnych
oraz został wprowadzony do obrotu zgodnie z aktami prawnymi wdrażającymi
Dyrektywy Nowego Podejścia co potwierdza oznaczenie CE, zgodnie z ustawą z dnia 30
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz.
935,z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w
sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. 2007 Nr 155, poz.
1089).

4.

W ramach realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług
towarzyszących przedmiotowej dostawie, takich jak transport i ubezpieczenie na czas
transportu, załadunek i rozładunek oraz wszelkich innych usług dodatkowych
niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, takich jak montaż, uruchomienie,
pomoc techniczna oraz serwis gwarancyjny.

5.

Przedmiot umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się do
użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, wraz z wszelką dokumentacją (w szczególności
instrukcjami, gwarancją, certyfikatami i licencjami oprogramowania).

6.

Sprzęt multimedialny Wykonawca dostarczy na własny koszt. Cały asortyment należy
dostarczyć do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Gałkowie Dużym.

7.

Odbiór „przedmiotu umowy” nastąpi w uzgodnionym przez Zamawiającego i
Wykonawcę dniu roboczym, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

8.

Odbiór „przedmiotu umowy” zostanie potwierdzony pisemnie przez Zamawiającego i
Wykonawcę, Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić sprzęt multimedialny pod
względem ilościowym i pokwitować ich odbiór według faktury.

9.

Podczas dokonywania odbioru, przeprowadzona zostanie weryfikacja parametrów mająca
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na celu wykazanie Zamawiającemu, że dostarczony „przedmiot umowy” spełnia
wymagania określone w zamówieniu. Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu
oświadczenie, że „przedmiot umowy” jest fabrycznie nowy, nieużywany, w pełni
sprawny i gotowy do użycia, wykonany w oparciu o nowoczesne rozwiązania
projektowe, technologiczne, materiałowe oraz spełniające wymogi bezpieczeństwa oraz
techniczne i funkcjonalno- użytkowe.
10. Wraz z towarem Wykonawca wyda Zamawiającemu karty gwarancyjne, instrukcje
dotyczące sposobu korzystania z urządzeń, itp.
11. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady, usterki i braki dające się usunąć,
Zamawiający może odmówić odbioru „przedmiotu umowy” w części dotkniętej tymi
wadami, usterkami lub brakami, wyznaczając termin do ich usunięcia. W tym przypadku
w protokole odbioru zostaną wskazane nieodebrane elementy „przedmiotu umowy” ze
wskazaniem terminu ich dostarczenia, nie dłuższym niż 14 dni.
12. Po usunięciu przez Wykonawcę na własny koszt wad i/lub usterek, Wykonawca zgłosi
Zamawiającemu fakt ich usunięcia, a Zamawiający po stwierdzeniu prawidłowego
wykonania dokona odbioru przedmiotu umowy. Do ponownego odbioru zastosowanie
znajdują postanowienia ust. 7-12.
13. Wykonawca zobowiązuje się odbierać zgłoszenia o awarii pod wskazanym numerem
telefonu, faksu lub adresem e-mail: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.
§3
1.

Za realizację zamówienia Zamawiający zapłaci zgodnie z ofertą cenę:
…………………….

zł

brutto

(słownie:

………………………………………………………..).
2.

Wykonawca wystawi fakturę VAT zgodnie z pozycjami wymienionymi w załączniku
nr 1 do umowy.

3.

Faktura będzie wystawiona na rzecz: Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym, ul. Dzieci
Polskich 14, 95-041 Gałków, NIP: 728 266 71 95.

4.

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 będzie współfinansowane przez Unię
Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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§4
1. Wykonawca udziela na dostarczony „przedmiot umowy” określony w załączniku nr 1 do
niniejszej umowy, gwarancji jakości i rękojmi na okres ………………….. od dnia
odbioru dostawy.
2. W ramach udzielonej gwarancji jakości i rękojmi, Wykonawca w terminie 7 dni od
zgłoszenia przez Zamawiającego wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad. Jeżeli
dla usunięcia wady wystarczające jest dokonanie naprawy, Wykonawca zobowiązany jest
do jej wykonania w terminie 7 dni od zgłoszenia wady przez Zamawiającego.
§5
1.

Każda ze stron jest uprawniona do rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem
1- miesięcznego terminu wypowiedzenia.

2. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiający może odstąpić od
umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym. W przypadku odstąpienia od umowy z
powyższych powodów, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za część umowy
wykonaną do dnia odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
tych okolicznościach. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
3. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez
Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
§6
1.

Należność na rzecz Wykonawcy płatna będzie przelewem z konta Zamawiającego na
konto podane na wystawionej fakturze VAT w terminie 30 dni od daty otrzymania
oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT.

2.

Podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru.
§7
Powierzenie przedmiotu umowy Podwykonawcy wymaga uprzedniej, pisemnej zgody
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Zamawiającego pod rygorem nieważności.
§8
1.

W razie zwłoki w zapłacie za odebrany sprzęt Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty
odsetek ustawowych.

2.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy:
a) w wysokości 30% wartości zamówienia brutto za odstąpienie od umowy przez
Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,
b) w wysokości 30% wartości zamówienia brutto za odstąpienie od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,
c) w wysokości 1% wartości zamówienia brutto w przypadku niedostarczenia
przedmiotu zamówienia w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie,
d) w wysokości 1% wartości zamówienia brutto za zwłokę powyżej 7 dni za brak
realizacji wymiany sprzętu wadliwego na wolny od wad za każdy dzień zwłoki.

3.

Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego
wysokość kar umownych, jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody.

4.

W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zachowuje prawo do kar umownych i
odszkodowania.

5.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia.
§9

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach :
a) w uzasadnionych przypadkach lub innych okolicznościach niezależnych od Zamawiającego
i Wykonawcę, jeśli konieczna będzie zmiana terminu realizacji zamówienia, zamawiający na
wniosek wykonawcy może przedłużyć termin realizacji zamówienia.
b) w innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian
wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
c) w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla
Zamawiającego, a wynikły one w trakcie realizacji zamówienia.
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2. Zmiany postanowień umowy będą dopuszczone w granicach ustawy Prawo Zamówień
Publicznych i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z
niniejszej umowy na osoby trzecie.
§ 11
1. Sprawy nieuregulowane niniejszą umową rozpatrywane będą zgodnie z Kodeksem
Cywilnym oraz przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami wykonawczymi do tej
ustawy.
2.Ewentualne spory wynikłe z treści niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu przez
właściwy sąd właściwy dla Zamawiającego.
§ 12
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje
Zamawiający a jeden Wykonawca.

Zamawiający:

Wykonawca:
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Załącznik nr 1 do umowy

Szczegółowy opis przedmiotu umowy
Lp.

Nazwa sprzętu multimedialnego
(należy podać model, symbol oraz producenta)

Cena
jednostkowa
brutto

Ilość

Cena brutto

(sztuki)

(cena jednostkowa x ilość)

1.
2.

Telewizor z uchwytem
Laptop wraz z oprogramowaniem

2
4

3.
4.
5.
6.
7.

Etui do laptopa
Mysz bezprzewodowa do laptopa
Tablet
Etui do tabletów
Tablica interaktywna z uchwytem i
montażem
Projektor krótkoogniskowy dedykowany
do tablicy interaktywnej wraz z uchwytem
i kablem do podłączenia i montażu
Odtwarzacz Blu- Ray

4
4
24
24
1

Kamera video
Mikroskop z kamerą, podłączone do
laptopa

1
4

8.

9.
10.
11.

1

2
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