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1. ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
ul. Hoża 1
60-591 Poznań
Biuro projektu we Wrocławiu
ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Podział na zadania:
1. Doposażenie szkolnych pracowni– sprzęt komputerowy i oprogramowanie
2. Doposażenie szkolnych pracowni– sprzęt i oprogramowanie dydaktyczne
W zakresie zadania nr 1 (sprzęt komputerowy i oprogramowanie):
1.
Dostawa obejmuje wyposażenie szkolnych pracowni w sprzęt komputerowy i oprogramowanie,
które zostały szczegółowo opisane w Specyfikacji Zadania 1.
2.
Każdy oferowany przez Wykonawcę sprzęt/ oprogramowanie musi posiadać znak CE
potwierdzający, że spełnia on wymagania określone przez normy europejskie.
3.
Sprzęty składane lub o bardziej skomplikowanej budowie, powinny posiadać instrukcje
użytkowania w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach.
4.
Każdy oferowany przez Wykonawcę sprzęt oraz oprogramowanie będzie pełniło funkcje
dydaktyczne i będzie wykorzystane w szkołach podstawowych. Jakość i parametry oferowanego
sprzętu/ oprogramowania muszą być dostosowane do wieloletniej eksploatacji w trakcie nauki.
5.
Sprzęty/ oprogramowanie muszą być fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od
obciążeń prawami osób trzecich i posiadać odpowiednie atesty. Na dostarczone sprzęty będzie
udzielona minimum 2 letnia gwarancja (tam, gdzie nie wskazano inaczej). Atesty, deklaracje
zgodności itp. do produktów zostaną dołączone do sprzętów (jeśli dotyczą).
6.
Wszystkie sprzęty/ oprogramowanie stanowiące przedmiot umowy muszą być zaprojektowane i
wykonane w sposób minimalizujący możliwość powstawania urazów lub innych zagrożeń dla
zdrowia podczas ich użytkowania i spełniać wymagania funkcjonalne.
7.
Wszystkie sprzęty/ oprogramowania stanowiące przedmiot umowy muszą posiadać dołączone
niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim
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8.

9.

10.
11.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych sprzętów
łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń i montażem sprzętów/
instalacją oprogramowania, na koszt własny i ryzyko Wykonawcy, w godzinach i dniach pracy
wskazanych przez Zamawiającego. Przedmioty zamówienia będę dostarczone do lokalizacji w
Gminie Strzelin - placówki szkolnej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady fizyczne oferowanego przedmiotu zamówienia
i zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany sprzętu/ oprogramowania na wolny od wad,
podobnie jak w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z
opisem przedmiotu zamówienia.
Dostawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy co najmniej 2 dni wcześniej.
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia sprzętów zgodne z opisem zawartym w
Formularzu Cenowym do oferty stanowiącym Załączniki nr 2A do Zapytania Ofertowego.
SPECYFIKACJA – ZADANIE 1 (sprzęt komputerowy i oprogramowanie)

1. LAPTOP MULTIMEDIALNY – sztuk 91
Specyfikacja (wymagania minimalne):
Ekran:

-

Rozmiar ekranu: 15.6”
Typ ekranu: LED
Rozdzielczość: FHD 1920 x 1080,
Powłoka ekranu: matowa

Wydajność/ Procesor:

-

Procesor minimum dwurdzeniowy uzyskujący wynik co najmniej 4636
punktów w teście Passmark - CPU Mark według wyników procesorów
publikowanych
na
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
(na dzień nie wcześniejszy niż 01.03.2018).
W ofercie wymagane podanie producenta i modelu procesora.
Dopuszcza się granicę odstępstwa od wynik wydajności na poziomie
max. - 1%

-

Pamięć RAM:
Dysk twardy:

-

Karta graficzna:

-

8GB (pamięć RAM rozszerzalna do 16GB)
Typ dysku SSD,
Pojemność: min. 256 GB,
Dysk twardy musi zawierać partycję recovery – zawierającą obraz systemu operacyjnego,
Partycja musi zapewniać przywrócenie systemu operacyjnego,
zainstalowanego i skonfigurowanego w/w oprogramowania;
Karta graficzna, ze wsparciem dla OpenGL 4.5, OpenCL 1.2, Microsoft
DirectX 12,
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-

Karta
graficzna
musi
uzyskać
w
teście
wydajności:
PassMarkPerformance Test wynik min. 921 punktów w G3D Mark
(wynik
dostępny
na
stronie
www:
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php) (na dzień nie
wcześniejszy niż 01.03.2018);

Karta dźwiękowa:

-

zgodna z HD Audio,
wbudowane głośniki oraz mikrofon;

Połączenia i karty sieciowe:

-

Karta sieciowa (LAN) złącze RJ 45 (WOL),
WLAN 802.11 ac wraz z Bluetooth 4.0;

Porty/złącza (wbudowane):

-

1 x Złącze RJ-45 (podłączenie sieci lokalnej),
2 x USB 3.0
1 x USB 3.1 Type-C port,
1 x Gniazdo mikrofonowe/Gniazdo słuchawkowe
1 x HDMI ze wsparciem HDCP,
1 x zasilanie DC-in;

Napęd optyczny:
Klawiatura:

- Wbudowany napęd optyczny CD/DVD
Typ klawiatury
- Pełnowymiarowa z wydzielonymi pełnowymiarowymi klawiszami
numerycznymi w prawej części klawiatury, w układzie US-QWERTY,
- polskie znaki zgodne z układem MS Windows "polski programisty",

Myszka:

Typ myszy:
- optyczna,
- liczba przycisków myszy: 2,
- rolka przewijania w myszce

Urządzenie wskazujące:

-

Touch Pad (płytka dotykowa) wbudowana w obudowę notebooka

Kamera:
Bateria:
Zasilacz:

-

Wbudowana w obudowę laptopa.
Litowo-jonowa, min.41 Wh o pojemności 2800 mAh
Zewnętrzny, pracujący w sieci elektrycznej 230V 50/60Hz,

Bezpieczeństwo:

a.

Zabezpieczenie BIOS hasłem użytkownika, Zabezpieczenie dysku twardego hasłem użytkownika,
Złącze typu Kensington Lock,
Gwarancja producenta komputera min. 24 miesięcy (gwarancja na
baterię min. 6 miesięcy), liczona od daty dostawy. Wymagane jest
dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub
producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. Reakcja na zgłoszenie
awarii - 2 dni robocze po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie

Gwarancja:
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zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8.00 — 16.00 telefonicznie, lub
faksem, lub e-mail),
b. Termin naprawy zgodny z zapisami gwarancji producenta.
c. W przypadku awarii dysków twardych, na którym znajdują się dane
wrażliwie – wymagane jest podpisanie porozumienia o ochronie
powierzonych danych osobowych i zachowania tajemnicy przed
zabraniem sprzętu do serwisu.
d. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub
autoryzowanego partnera serwisowego producenta – wymagany
dokument poświadczający, że:
- serwis będzie realizowany przez Dostawcę, jeśli ten posiada status
Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego (dokument
potwierdzający status należy dołączyć do oferty)
lub
- serwis będzie realizowany przez Partnera Dostawcy, który posiada
status Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego
(dokument potwierdzający współpracę w obszarze serwisu należy
dołączyć do oferty)
e. Serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z wymogami zawartymi
w gwarancji producenta.
f. Odpowiedzialność za konsekwencje złamania warunków gwarancji
ponosi realizator serwisu (warunki zawarte w umowie z dostawcą).
System operacyjny:

Preinstalowany przez producenta sprzętu z licencją w celu zapewnienia
współpracy ze środowiskiem sieciowym oraz aplikacjami funkcjonującymi u
zamawiającego. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z
rynku wtórnego, wymaga się fabrycznie nowego systemu operacyjnego,
nieużywanego
oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym
urządzeniu. Jednym z elementów sprawdzenia legalności zakupionego
oprogramowania
będzie weryfikacja jego legalności u Producenta
oprogramowania
System operacyjny musi spełniać następujące wymagania poprzez
wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:
a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,
b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu
tablet lub monitorach dotykowych
2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym
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3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego
Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym
polskim i angielskim
Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji
pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą
skrótów klawiaturowych lub GUI.
Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików
różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów:
poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system
wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module
indeksacji zasobów lokalnych,
Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy:
menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików.
Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku
polskim
wbudowany system pomocy w języku polskim.
Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych
(np. słabo widzących).
Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez
mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego.
Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu
peer-to-peer.
Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu
operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej
wersji o minimum 4 miesiące.
Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile
użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony
kont użytkowników.
Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w
chmurze.
Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko
do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk".
Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych
znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z
prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z
poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych
firmy.
Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia
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18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z
komputerem.
Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów
(ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą
niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.
Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup);
automatyczne wykonywanie
kopii
plików
z
możliwością
automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.
Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio
zapisanej postaci.
Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu
początkowego z pozostawieniem plików użytkownika.
Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń
peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów
identyfikacyjnych sprzętu).
Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor.
Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z
wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego.
Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z
działaniem systemu operacyjnego.
Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń
internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania
ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.
Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system
operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3
kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do
kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).
Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby
automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików.
Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami
zarządzanymi a niezarządzanymi.
Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o
certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie
biometryczne.
Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu
oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami.
Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem
modułu TPM
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32.

33.
34.

35.

36.

37.

a.
b.
c.
d.
e.
38.
39.

40.

41.
42.

Certyfikaty i standardy:



Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do
oferty).





Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do
oferty).
Oferowany model notebooka musi współpracować z systemem
operacyjnym Windows 10
Oferowany model notebooka musi być zgodny z normą Energy Star 5.0



Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty);



Wsparcie techniczne producenta

Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy
odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych.
Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.
Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure
Boot)
Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez
wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL.
Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na
zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób
centralny.
Mechanizmy logowania w oparciu o:
Login i hasło,
Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),
Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o
certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),
Certyfikat/Klucz i PIN
Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne
Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5
Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji
roboczej.
Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia
aplikacji działających we wskazanych środowiskach
Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń
Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera
poleceń

A. Dostęp do aktualizacji systemu BIOS, podręczników użytkownika,
najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta
zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie
internetowej producenta komputera numeru seryjnego lub modelu
komputera.
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B. Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego
modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy
użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub
bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www
producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub
modelu Komputera.
C. W celu uniknięcia błędów kompatybilności Zamawiający wymaga, aby
wszystkie elementy zestawu oraz podzespoły montowane przez
Producenta były przez niego certyfikowane. Wykonawca niebędący
producentem oferowanego sprzętu nie może samodzielnie dokonywać
jego modyfikacji.
D. Do oferty należy dołączyć kartę katalogową/specyfikację techniczną
urządzenia.
2. OPROGRAMOWANIE BIUROWE - na 95 stanowisk
Specyfikacja (wymagania minimalne):




oprogramowanie komputerowe zawierające edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, edytor prezentacji, edytor
notatek, pocztę e-mail;
możliwość konwertowania plików (tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji) do formatu .pdf;
bezpłatne aplikacje do edytowania, udostępniania i uzyskiwania dostępu do dokumentów;




jedna licencja na 1 stanowisko (z możliwością przeniesienia na inny komputer);
oprogramowanie w najnowszej dostępnej wersji producenta




wersja oprogramowania dla placówek edukacyjnych, licencja zbiorcza edukacyjna (określenie podmiotów
licencji nastąpi na poziomie podpisania umowy)
certyfikat licencyjny



wersja językowa oprogramowania: polska;



wersja oprogramowania: do użytku edukacyjnego (certyfikat poświadczający prawo do używania edukacyjnego);



okres ważności licencji: wieczysty/bezterminowy




forma instalacji: on-line lub z płyty CD/DVD – instalacja na miejscu dostawy (szkoła) na koszt dostawcy
do oferty należy dołączyć kartę katalogową/specyfikację techniczną oprogramowania

W zakresie zadania nr 2 (sprzęt i oprogramowanie dydaktyczne):
1.
Dostawa obejmuje wyposażenie szkolnych pracowni w sprzęt i oprogramowanie dydaktyczne,
które zostało szczegółowo opisane w Specyfikacji Zadania 2.
2.
Każdy oferowany przez Wykonawcę sprzęt/ oprogramowanie musi posiadać znak CE
potwierdzający, że spełnia on wymagania określone przez normy europejskie.
3.
Sprzęty składane lub o bardziej skomplikowanej budowie, powinny posiadać instrukcje
użytkowania w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach.
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4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.

Każdy oferowany przez Wykonawcę sprzęt oraz oprogramowanie będzie pełniło funkcje
dydaktyczne i będzie wykorzystane w szkołach podstawowych. Jakość i parametry oferowanego
sprzętu/ oprogramowania muszą być dostosowane do wieloletniej eksploatacji w trakcie nauki.
Sprzęty/ oprogramowanie muszą być fabrycznie nowe, wolne od obciążeń prawami osób
trzecich i posiadać odpowiednie atesty. Na dostarczone sprzęty będzie udzielona minimum 2
letnia gwarancja (tam, gdzie nie wskazano inaczej). Atesty, deklaracje zgodności itp. do
produktów zostaną dołączone do sprzętów (jeśli dotyczą).
Wszystkie sprzęty/ oprogramowanie stanowiące przedmiot umowy muszą być zaprojektowane i
wykonane w sposób minimalizujący możliwość powstawania urazów lub innych zagrożeń dla
zdrowia podczas ich użytkowania i spełniać wymagania funkcjonalne.
Wszystkie sprzęty/ oprogramowania stanowiące przedmiot umowy muszą posiadać dołączone
niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim
Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych sprzętów
łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń i montażem sprzętów/
instalacją oprogramowania, na koszt własny i ryzyko Wykonawcy, w godzinach i dniach pracy
wskazanych przez Zamawiającego. Przedmioty zamówienia będę dostarczone do lokalizacji w
Gminie Strzelin - placówki szkolnej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady fizyczne oferowanego przedmiotu zamówienia
i zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany sprzętu/ oprogramowania na wolny od wad,
podobnie jak w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z
opisem przedmiotu zamówienia.
Dostawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy co najmniej 2 dni wcześniej.
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia sprzętów zgodne z opisem zawartym w
Formularzu Cenowym do oferty stanowiącym Załączniki nr 2B do Zapytania Ofertowego.
SPECYFIKACJA – ZADANIE 2 (sprzęt i oprogramowanie dydaktyczne)

1.TABLICA INTERAKTYWNA – sztuk 5
Specyfikacja (wymagania minimalne):
-

technologia IR (pozycjonowanie w podczerwieni)
min. przekątna powierzchni roboczej 78”,
proporcje obrazu standard 4:3,
sposób obsługi: dotykowy, dowolnym pisakiem lub palcem,
powierzchnia suchościeralna, magnetyczna, anti-reflex
pasek skrótów po obu stronach tablicy
rama aluminiowa
komunikacja z komputerem: USB,
interfejs HID, gotowa do pracy bez konieczności instalowania dodatkowych sterowników,
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-

-

oprogramowanie w języku polskim
możliwość pracy co najmniej dwóch osób jednocześnie na całej powierzchni tablicy,
wyposażenie standardowe: 3 pióra oraz wymazywacz umieszczone w uchwytach magnetycznych,
kabel USB i przedłużacz kabla USB o długości min. 5 m każdy, instrukcja obsługi w języku polskim,
uchwyt montażowy ścienny,
gwarancja: min. 5 lat (serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z wymogami zawartymi w
gwarancji producenta)
do oferty należy dołączyć kartę katalogową produktu/specyfikację techniczną produktu

2.OPROGRAMOWANIE DO TABLICY INTERAKTYWNEJ DO NAUKI PRZYRODY – sztuk 1
Specyfikacja (wymagania minimalne):
-

zawiera zasoby i scenariusze lekcyjne do nauki zagadnień przyrodniczych w klasach 4-6 szkoły
podstawowej
prezentuje podstawowe zjawiska biologiczne, fizyczne i chemiczne w przyrodzie (m.in. zagadnienia
ekologii, astronomii, meteorologii, życie roślin, zwierząt i człowieka, krajobrazy Polski i świata)
zawiera ćwiczenia sprawdzające , filmy, animacje, zdjęcia, prezentacje zjawisk

3.OPROGRAMOWANIE DO TABLICY INTERAKTYWNEJ DO NAUKI MATEMATYKI – sztuk 1
Specyfikacja (wymagania minimalne):
-

-

zawiera zasoby i scenariusze lekcyjne do nauki zagadnień matematycznych w klasach 4-6 szkoły
podstawowej
prezentuje zagadnienia m.in.: liczby naturalne, działania pisemne, ułamki zwykłe i dziesiętne, figury
geometryczne, prostopadłościany, liczby całkowite, własności wielokątów, bryły, liczby wymierne,
wyrażenia algebraiczne, procenty
zawiera ćwiczenia sprawdzające, rysunki, filmy, prezentacje, zawiera narzędzia typu kalkulator, zbiór
wzorów i definicji, opisy figur i brył, prezentuje sylwetki sławnych matematyków

4.OPROGRAMOWANIE DO TABLICY INTERAKTYWNEJ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO – sztuk 1
- Specyfikacja (wymagania minimalne):
-

multimedialny program edukacyjny do nauki języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej
zawiera, różnorodne zagadnienia tematyczne, ćwiczenie słownictwa, gramatyki, wyrażeń
idiomatycznych, poruszające zagadnienia m.in: opis wyglądu, czynności codzienne, zadawanie pytań,
czas, kultury angielskiej, historii, geografii

5. OPROGRAMOWANIE DO TABLICY INTERAKTYWNEJ Z JĘZYKA ANKGIELSKIEGO DLA KLASY 5 – sztuk 1
Specyfikacja (wymagania minimalne):
- oprogramowanie tablicy multimedialnej do nauki języka angielskiego na poziomie klasy 5 szkoły
podstawowej
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-

zawiera materiał przygotowujący do sprawdzianu szóstoklasisty (w tym zadania w typie zadań
egzaminacyjnych)

6.DŁUGOPISY DO TABLIC INTERAKTYWNYCH W RÓŻNYCH KOLORACH – sztuk 12
Specyfikacja (wymagania minimalne):
-

posiada funkcjonalność myszki z cechami pisaka graficznego
obsługuje funkcję prawego i lewego przycisku myszy komputerowej i funkcję podwójnego kliknięcia
możliwość pracy na tablicy dwóch osób
różne kolory w zestawie

7. PLANSZA INTERAKTYWNA – PRZYRODA – sztuk 1
Specyfikacja (wymagania minimalne):
- program komputerowy składający się z min. 20 interaktywnych plansz
- wszystkie treści edukacyjne zgodne z podstawowymi zagadnieniami przyrodniczymi nauczanymi w
klasach 4 – 6 szkoły podstawowej, m.in. z zakresu: biologii, chemii, fizyki, geografii
- do prezentowania i nauki zagadnień wykorzystywane są m.in.: animacje, komentarze dźwiękowe,
testy
- nośnik CD
- licencja bezterminowa 1-stanowiskowa
8. PLANSZA INTERAKTYWNA – MATEMATYKA – sztuk 1
Specyfikacja (wymagania minimalne):
-

-

program komputerowy składający się z min. 20 interaktywnych plansz
wszystkie treści edukacyjne zgodne z podstawowymi zagadnieniami matematycznymi nauczanymi w
klasach 4 – 6 szkoły podstawowej, m.in. z zakresu: liczb naturalnych i całkowitych, ułamków zwykłych i
dziesiętnych, procentów, algebry, geometrii
do prezentowania i nauki zagadnień wykorzystywane są m.in.: animacje, komentarze dźwiękowe,
testy
nośnik CD
licencja bezterminowa 1-stanowiskowa

9. PLANSZE INTERAKTYWNE DO NAUKI PRZEDMIOTÓW KLUCZOWYCH – sztuk 5
Specyfikacja (wymagania minimalne):
-

zestaw pięciu różnych plansz interaktywnych do nauki pięciu przedmiotów : język polski, matematyka,
przyroda, informatyka, historia
wszystkie treści edukacyjne zgodne z podstawowymi zagadnieniami nauczanymi w ramach w/w
przedmiotów w klasach 4-6 szkoły podstawowej
dla każdego przedmiotu min. 20 interaktywnych plansz
do prezentowania i nauki zagadnień wykorzystywane są m.in.: animacje, komentarze dźwiękowe,
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-

testy
nośnik CD
licencja bezterminowa 1-stanowiskowa dla każdego przedmiotu

10. MULTIMEDIALNA GRA EDUKACYJNA DO NAUKI PRZYRODY – sztuk 2
Specyfikacja (wymagania minimalne):
- dwie różne gry edukacyjne przeznaczone dla uczniów szkoły podstawowej
- zawierające różne metody przedstawiania zagadnień przyrodniczych m.in.: animacja, pokazów
slajdów, tekst, symulacja, filmy, zdjęcia, ilustracje czy mapy i wykorzystujące ćwiczenia interaktywne
do nauki (np. łączenie, wybór, porządkowanie czy przenoszenie odpowiedzi)
- prezentujące wybrane podstawowe zagadnienia przyrodnicze z zakresu wiedzy na poziomie szkoły
podstawowej, m.in.: atmosfera, woda w przyrodzie, gleba, fauna i flora, podstawy astronomii
- nośnik CD
- dopuszcza się w ofercie dwa różne tytuły gier edukacyjnych lub jeden tytuł w podziale na dwie części
(oferta zawierająca część 1 i część 2)
11.PROGRAM EDUKACYJNY DLA DZIECI Z ZAKRESU MATEMATYKI I LOGICZNEGO MYŚLENIA – sztuk 1
Specyfikacja (wymagania minimalne):
- program komputerowy zawierający zadania z matematyki dla uczniów szkól podstawowych
- przeznaczony dla dzieci w wieku 6-13 lat
- zadania o różnym stopniu trudności (dostosowany do dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
oraz do dzieci wybitnie zdolnych
- zawiera zadania i ćwiczenia rozwijające m.in. różne umiejętności matematyczne, logiczne myślenia,
liczenia, spostrzegawczość i szybkość reakcji
PROGRAM DO TABLICY INTERAKTYWNEJ Z ZAKRESU MATEMATYKI (PODSTAWY ARYTMETYKI) –
sztuk 1
Specyfikacja (wymagania minimalne):
1.

-

-

multimedialny program edukacyjny przeznaczony dla dzieci z klas 1-6 szkoły podstawowej
zawierający przykłady i zadania z zakresum.in.: liczb całkowitych, ujemnych, dziesiętnych, ułamków,
orientacja na osi liczbowej, zamiana/ porównywanie jednostek, dodawanie, odejmowanie, mnożenie,
dzielenie, porównywanie
możliwość drukowania kart roboczych
możliwość zbierania wyniki z zadań uczniów w osobnym pliku (dane tj.: rodzaj zadania, liczba
poprawnych i błędnych odpowiedzi, ocena końcowa)
szkolna licencja na min. 20 stanowisk
nośnik-płyta CD,
język: polski
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13. PROGRAM DO TABLICY INTERAKTYWNEJ Z ZAKRESU GEOMETRII (OBLICZENIA I POMIARY) – sztuk 1
Specyfikacja (wymagania minimalne):
-

multimedialny program edukacyjny dla klas 4-8-program do tablicy interaktywnej
zawierający przykłady i zadania z zakresu m.in.: figur i brył geometrycznych, jednostek miar, kątów,
pola i obwody, objętości i powierzchnie, trójkąt prostokątny
możliwość drukowania kart roboczych
możliwość zbierania wyniki z zadań uczniów w osobnym pliku (dane tj.: rodzaj zadania, liczba
poprawnych i błędnych odpowiedzi, ocena końcowa)
szkolna licencja na min. 20 stanowisk
nośnik-płyta CD,
język: polski

14. ZESTAW KLOCKÓW Z OPROGRAMOWANIEM– zestaw 5
Specyfikacja (wymagania minimalne):
-

-

4.
4.1
4.2

4.3

zestaw klocków z oprogramowaniem przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej do zapoznania z
podstawami nauk ścisłych, inżynierii i programowania
możliwość zbudowania modeli i sterowania nimi z poziomu komputera/ tabletu za pomocą
specjalnego oprogramowania
zestaw zawiera: silnik, czujnik ruchu i wychylenia, USB hub/ Smarthub, klocki (min. 150 elementów),
instrukcja w języku polskim, pojemnik do przechowywania elementów, projekty z gotowymi
instrukcjami budowy robotów, baterie/ akumulatory (jeśli dotyczy) wymagane do działania zestawu,
oprogramowanie
dopuszcza się oprogramowanie do pobrania ze strony internetowej (wymagane ze strony wykonawcy
wsparcie w zakresie zainstalowania oprogramowania na wybranych urządzeniach)

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ JEGO REALIZACJI:
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (zadanie 1 i/lub zadanie2 ).
Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte
wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do
przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach.
Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w
opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą
posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo.
Zamawiający po upływie terminu składania ofert, zastrzega sobie prawo wezwania oferenta,
którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, do przedstawienia szczegółowych
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4.4

4.5

kart/specyfikacji zaoferowanych sprzętów.
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach projektu
RPDS.10.02.01-02-0040/17 „Strzelińska Akademia Rozwoju” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień:
Wspólny Słownik Zamówień:
Numer CPV

Opis

30213000-5

Komputery osobiste

30213100-6

Komputery przenośne

30200000-1

Urządzenia komputerowe

48900000-7

Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

48000000-8

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

31710000-6

Sprzęt elektroniczny

30190000-7

Różny sprzęt i artykuły biurowe

5.

INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH DODATKOWYCH
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień dodatkowych.

6.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
Termin wykonania zamówienia: od dnia udzielenia zamówienia (zawarcia umowy) do nie
później niż do 21.10.2018 r.

7.
7.1

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu:
Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej objętej niniejszym postępowaniem.
Wykonawca posiada uprawnienia lub zezwolenia do wykonywania określonej działalności lub
czynności w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień.
Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie składowe zadania 1 i/ lub 2 w standardzie
minimum opisanym w specyfikacji poszczególnych pozycji.
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

7.1.1

7.1.2

7.1.3

FUNDACJA INICJOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO
Biuro Projektów
ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław
Telefon: 71 72 42 298
www.firs.org.pl
Strona 15 z 24

Projekt „Strzelińska Akademia Rozwoju” realizowany przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego w partnerstwie z
Gminą Strzelin, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

7.1.4

8.
8.1

a)
b)
c)
d)

8.2
a)
b)
c)
d)
e)
8.3

niniejszego zamówienia. (załącznik nr 3)
Wykonawca złoży odpowiednie oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszym Zapytaniu.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów
lub pochodzenie to oznacza, że mają charakter wzorcowy i Wykonawca może zaoferować
przedmioty równoważne. Podane parametry w opisie przedmiotu zamówienia są parametrami
minimalnymi. Wykonawca może zaoferować przedmioty o podanych parametrach lub wyższych.
Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy tj. Wykonawca
zobowiązany jest do przedstawienia wraz z ofertą szczegółowej specyfikacji/opisu, z której będzie
wynikać spełnienie min. parametrów określonych przez Zamawiającego.
W przypadku podania przez wykonawcę w celu wykazania spełniania warunku udziału w
postępowaniu wartości w walucie innej niż złoty (PLN) Zamawiający dokona przeliczenia tej
kwoty na złote (PLN), na podstawie średniego kursu złotego (PLN) w stosunku do waluty obcej,
określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego, na dzień zamieszczenia ogłoszenia o
zamówieniu w niniejszym postępowaniu.
ODRZUCENIE OFERTY I WYKLUCZENIE WYKONAWCY
Z postępowania wykluczone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym lub Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji
pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli (załącznik nr 1)
W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta wykonawcy, który:
nie spełnia warunków udziału w postępowaniu
złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z określonym w zapytaniu wytycznymi)
przedstawi nieprawdziwe informacje
złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego pod względem merytorycznym,
a niezgodność ma charakter istotny
złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wskazanych przez
Zamawiającego
W związku z wykluczeniem wykonawcy lub odrzucenia oferty wykonawcy nie przysługują mu
środki ochrony prawnej.
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9.
9.1

a)

b)
9.2

10.
10.1

10.2

10.3

10.4
a)

RAŻĄCO NISKA CENA
Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w
stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego
lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości
zamówienia (powiększonej o podatek od towarów i usług) lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym
złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w
szczególności w zakresie:
oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań, wyjątkowo sprzyjających
warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, kosztów pracy, których
wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę
albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z
2016 r. poz. 1265)
pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. W
przypadku gdy oferta wykonawcy budzi wątpliwości Zamawiającego co do rażąco niskiej ceny,
Zamawiający wzywa wykonawcę do wyjaśnień. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który
nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami
potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
Dla zadania 1: 1500,00 zł
Dla zadania 2: 1500,00 zł
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do 20.09.2018 r. przy czym
wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za
skuteczne tylko wówczas gdy przed upływem terminu składania ofert tj. do 20.09.2018 r. kwota
wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego. Zaleca się, aby
kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty.
Wadium należy złożyć w formie pieniężnej przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Nazwa Banku:
Bank BGŻ BNP Paribas
Numer rachunku:
49 1600 1462 0008 3707 5024 4001
Tytuł przelewu:
„Wadium dla zadania nr 1 ZP_07_2018_SAR”
„Wadium dla zadania nr 2 ZP_07_2018_SAR”
Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na poniższych zasadach:
Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty

FUNDACJA INICJOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO
Biuro Projektów
ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław
Telefon: 71 72 42 298
www.firs.org.pl
Strona 17 z 24

Projekt „Strzelińska Akademia Rozwoju” realizowany przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego w partnerstwie z
Gminą Strzelin, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

b)
c)
d)
e)
-

11.
11.1
11.2
a)
b)

c)
11.3
12.
12.1

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert
Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę/Oferenta
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została
wybrana:
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych
w ofercie i niniejszym zapytaniu ofertowym,
zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać do dnia 20.09.2018 roku, oferty otrzymane przez Zamawiającego po
terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania.
Miejsce składania ofert:
osobiście w Biurze projektu: ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław do godz. 14:00
pocztą/kurierem w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego: Fundacja
Inicjowania Rozwoju Społecznego Biuro projektu: ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław
do godz.14:00
pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: d.witkowski@firs.org.pl do godz.23:59
Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni od daty zakończenia postępowania.
KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ INFORMACJE NA TEMAT WAG PUNKTOWYCH LUB
PROCENTOWYCH PRZYPISYWANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT
Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:
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Zadanie nr 1:
Nr

Nazwa kryterium

Waga

Cena

1

80%

Termin dostawy zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą:
2

a.

równy lub krótszy niż 10 dni kalendarzowych

20%

b.

11 – 13 dni kalendarzowych

10%

c.

równy lub dłuższy niż 14 dni kalendarzowych

0%

Zadanie nr 2:
Nr

Nazwa kryterium

Waga

Cena

1

80%

Termin dostawy zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą:
2

12.2

a.

równy lub krótszy niż 10 dni kalendarzowych

20%

b.

11 – 13 dni kalendarzowych

10%

c.

równy lub dłuższy niż 14 dni kalendarzowych

0%

Punkty przyznawane za podane w pkt. 12.1. kryteria będą liczone według następujących wzorów:

Zadanie nr 1:
Nr
kryterium

Wzór
(

1

gdzie:
-

2

𝐂𝐦𝐢𝐧
) × 𝟏𝟎𝟎 × 𝐰𝐚𝐠𝐚
𝐂𝐨𝐟

Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
Cof - cena podana w ofercie

Ocena niniejszego kryterium odbywać się będzie według następujących zasad:
- zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia zamówienia w całości w czasie:
a. równym lub krótszym niż 10 dni kalendarzowych w badanej ofercie– 20 pkt
b. 11 – 13 dni kalendarzowych w badanej ofercie – 10 pkt
c. równym lub dłuższym niż 14 dni kalendarzowych w badanej ofercie – 0 pkt
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Zadanie nr 2:
Nr
kryterium

Wzór
(

1

gdzie:
-

2

𝐂𝐦𝐢𝐧
) × 𝟏𝟎𝟎 × 𝐰𝐚𝐠𝐚
𝐂𝐨𝐟

Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
Cof - cena podana w ofercie

Ocena niniejszego kryterium odbywać się będzie według następujących zasad:
- zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia zamówienia w całości w czasie:
a. równym lub krótszym niż 10 dni kalendarzowych w badanej ofercie– 20 pkt
b. 11 – 13 dni kalendarzowych w badanej ofercie – 10 pkt
c. równym lub dłuższym niż 14 dni kalendarzowych w badanej ofercie – 0 pkt

12.3
12.4

Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać maksymalnie 100 pkt. w poszczególnym zadaniu
Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

13.
13.1
-

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
Oferty należy składać do dnia 20.09.2018 r.
osobiście w Biurze projektu: ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław do godz. 14:00
Lub
pocztą/kurierem w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego Biuro
Projektów Wrocław Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego (adres: ul. Jedności Narodowej
112, 50-301 Wrocław) do godz. 14:00
Lub
pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego d.witkowski@firs.org.pl do godz.23:59
Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
Oferta wraz z załącznikami powinna byś podpisana przez wykonawcę (w przypadku składania
oferty
drogą elektroniczną należy przesłać zeskanowane dokumenty, podpisane przez
wykonawcę).
Złożona oferta winna zawierać:
Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniom w ramach prowadzonego postępowania
(stanowiące załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego)
Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania
(stanowiące załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

13.2
13.3

13.4
-
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W zakresie Zadania 1 (sprzęt komputerowy i oprogramowanie)
a)
b)
c)
-

d)
e)
f)
g)
h)
i)

wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 A do Zapytania Ofertowego;
dla laptopa multimedialnego:
Oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu warunków
gwarancyjnych, o którym mowa w zapytaniu ofertowym;
Dokument poświadczający, że:
serwis będzie realizowany przez Dostawcę, jeśli ten posiada status Producenta lub
Autoryzowanego Partnera Serwisowego
lub
serwis będzie realizowany w przypadku współpracy przez Partnera Dostawcy, który posiada
status Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego.
Oświadczenie o realizowaniu serwisu urządzeń zgodnie z wymogami gwarancji producenta
Dokument potwierdzający posiadanie przez producenta sprzętu - Certyfikat ISO9001:2000
(norma zarządzania jakością);
Dokument potwierdzający posiadanie przez producenta sprzętu - Certyfikat ISO14001
(norma zarządzania środowiskowego.);
Deklaracja zgodności CE dla oferowanego modelu komputera;
Karta katalogowa produktu lub Specyfikacja techniczna urządzenia/produktu
dla oprogramowania biurowego:
Karta katalogowa produktu lub Specyfikacja techniczna oprogramowania
W zakresie Zadania 2 (sprzęt i oprogramowanie dydaktyczne)

a)
b)
14.
14.1

14.2
14.3

wypełniony formularz ofertowy (stanowiący Załącznik 2B do Zapytania Ofertowego)
dla tablicy multimedialnej
Karta katalogowa produktu lub Specyfikacja techniczna urządzenia/produktu
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty wykonawcy związane z
prawidłową i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących
norm.
Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu niniejszego
zamówienia.
Cenę deklaruje się na formularzu oferty, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
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15.

OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w umowie
w celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w
drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:
a)

okresu, harmonogramu i zakresu realizacji umowy,

b)

zabezpieczenia i kar umownych,

c)

wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego
określonego w umowie).

16.

INFORMACJE DODATKOWE

16.1

Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

16.2

Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia
treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Zamawiający zastrzega, iż termin
składania ofert zostanie przedłużony o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli
jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

16.3

Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych
omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego wykonawcę.

16.4

Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z wykonawcą, który spełnia warunki udziału w
postępowaniu i złoży najkorzystniejszą ofertę (uwzględniając wszystkie kryteria oceny ofert).

16.5

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania
przyczyny, na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy z wykonawcą.

16.6

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie oferenta, który złożył
najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli w terminie 7 dni od wezwania do podpisania
umowy oferent nie zawrze umowy, zamawiający może podjąć negocjacje z oferentem,
którego oferta była następna w kolejności.

16.7

Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

16.8

Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań

16.9

Zamawiający zastrzega, że wykonawcy mogą zadawać pytania najpóźniej do dnia 18.09.2018
roku osobiście, mailowo na adres d.witkowski@firs.org.pl, telefonicznie 071 72 42 298; 795 076
469

16.10

Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wynikach rozstrzygnięcia zapytania wszystkich
wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
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17.1

17.2

17.3
17.4

17.5

17.6
17.7
-

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zamawiający informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej RODO:
administratorem danych osobowych w odniesieniu do zbioru Baza danych związanych z
realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w
ramach RPO WD 2014-202, jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego, mający siedzibę ul.
Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50114 Wrocław;
administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych
„Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest
minister właściwy do spraw rozwoju z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 2/4, 00-926
Warszawa,
Pani/Pana dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – oraz
podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na Dostarczenie doposażenia szkolnych
pracowni w oprogramowanie, sprzęty biurowe i urządzenia elektroniczne (zapytanie ofertowe nr
4/2018/SAR)/ prowadzonym w ramach zasady konkurencyjności, odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania,
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem określonym Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11
lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa), związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia,
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
*(wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników)
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na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**
**(wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego), prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

18.

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

a)
b)
c)
d)

Załącznik nr 1_Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca
Załącznik 2A_Formularz ofertowy - Zadanie 1
Załącznik 2B_Formularz ofertowy - Zadanie 2
Załącznik nr 3_ Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania.
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