
……………………………………. 

(pieczęć szkoły)         …..……………………………… 

          (miejscowość, data) 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na zakup i 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 (dopuszczalna pieczęć): 

Nazwa: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

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: 

 

Lp. Rodzaj pomocy dydaktycznej Ilość 

1 Interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu min. 65” 2 szt. 
 

2. Wymagania funkcjonalno-techniczne dla interaktywnego monitora dotykowego: 



Monitor interaktywny  
Wprowadzanie 

informacji 
przez użytkownika 

Dotykowo lub za pomocą bezbateryjnego pisaka (w zestawie) 

Rozmiar nominalny 
monitora 

Przekątna obszaru roboczego nie mniejsza niż 65” 

Technologia 
digitalizacji 

Podczerwień 

Dokładność 
położenia 

+- 2mm 

Tempo skanowania 6 ms 

Tempo śledzenia 3 m/s 

Rozdzielczość 
wyświetlacza 

Full HD 1920 x 1080 pikseli 

Rozdzielczość dotyku 32768 x 32768 pikseli 

Czas reakcji ekranu 
dotykowego 

Min. 8ms 

Częstotliwość 
odświeżania 

60Hz 

Typ ekranu TFT LCD (bezpośrednie podświetlanie LED) 

Kontrast Minimum 4000:1 

Stosunek szerokości 
do wysokości piksela 

16:9 

Funkcja 
- monitory przystosowane do obsługi przez dzieci w wieku szkolnym 
- 10 punktów dotyku (możliwość kreślenia pojedynczych linii za pomocą dotyku przez 10 
osób jednocześnie) 

Sposób podłączania 
3x HDMI In, 2x USB Touch, 1x VGA In, 1x VGA Audio In, 1x YPbPr, 1x CVBS, 1x Mic In, 1x 
Słuchawki, 2x USB 2.0, 1x RS232, 1x OPS Slot (dedykowany 1x  przedni port USB 2.0, 1x USB 
3.0)  

Głośniki 2 x 15 W 

Wymagania 
dotyczące zasilania 

100 V - 240V AC 

Zużycie energii (tryb 
normalny) 

120 W 

Zużycie energii (tryb 
uśpienia) 

<= 0,5 W 

Żywotność panelu 30000 h 

Akcesoria 
dostarczane z 

monitorem 

1x bezbateryjny pisak przeznaczony do dotykowej obsługi monitora, pochodzący od tego 
samego producenta co monitor, 1x uchwyt na pisak przymocowany do monitora, 1x pilot, 
2x baterie AAA do pilota, 1x przewód zasilający o długości 10m, 1x kabel USB o długości 
10m, 1x kabel HDMI o długości 10m, 1x uchwyt do montażu monitora na ścianie 
kompatybilny z systemem VESA, 1x podręcznik szybkiej instalacji, 2x oprogramowanie 
interaktywne 



 

Ponadto sprzęt musi spełniać warunki wynikające z Uchwały nr 108/2017 Rady Ministrów z dnia 

19 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury 

oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na 

lata 2017-2019 „Aktywna Tablica”, tj.: 

- posiadać deklarację CE 

- posiadać certyfikat ISO 9001 dla producenta, 

Dołączone 
oprogramowanie 

 
1x Oprogramowanie do obsługi monitora interaktywnego lub równoważne spełniające co 
najmniej poniższe wymagania: 
 
- oprogramowanie wielojęzyczne, dostępne w minimum dziesięciu językach europejskich w 
tym i w języku polskim,  
- licencja wieczysta do zainstalowania na maksymalnie 5 urządzeniach, 
- możliwość importowania plików zapisanych w formacie SMART Notebook, PDF, 
PowerPoint, plików pytań ExamView i IMS XML, 
- możliwość zapisywania wyświetlanych treści w formie zrzutu ekranowego, 
- możliwość nanoszenia notatek na wyświetlanej treści, 
- możliwość tworzenia spersonalizowanych profili tematycznych (języki, matematyka itp.), 
- możliwość tworzenia kontenerów i pracy na warstwach, 
- możliwość rejestracji ekranu i zapisu jako plik video, 
- możliwość rozpoznawania pisma ręcznego, 
- możliwość zarządzania wieloma arkuszami, 
- możliwość definiowania własnych przycisków, 
- możliwość współpracy z zewnętrznym systemem do głosowania, 
- możliwość korzystania z bezpłatnych zasobów interaktywnych. 
- oprogramowanie dostępne na platformy: Windows, Mac, Linux. 
 
1x Oprogramowanie do obsługi monitora interaktywnego lub równoważne spełniające co 
najmniej poniższe wymagania: 
 
- oprogramowanie wielojęzyczne, dostępne w minimum dziesięciu językach europejskich w 
tym i w języku polskim,  
- możliwość instalacji oprogramowania lokalnie na komputerze 
- możliwość korzystania z oprogramowania z poziomu przeglądarki internetowej  
- możliwość bezprzewodowego przesyłania i wyświetlania na urządzeniach mobilnych: 
quizów, błyskawicznych ankiet (pytania wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz, Skala Likerta, 
Liczba, Odpowiedź kreatywna), 
- możliwość nagradzania prawidłowych odpowiedzi i przyznawania cyfrowych odznak, 
- możliwość całodobowego dostępu z dowolnego miejsca do zasobów lekcyjnych, 
- możliwość osadzania w programie PowerPoint zawartości interaktywnej –obrazów 3D 
(wtyczka oprogramowania interaktywnego do programu PowerPoint) 
- możliwość korzystania z bezpłatnych zasobów interaktywnych 
- oprogramowanie dostępne na platformy: Windows, Mac, Linux. 
 

 
Waga monitora netto 

 
Max 45 kg  

Gwarancja 
5 lat gwarancji po zarejestrowaniu produktu i rozszerzenia gwarancji na stronie 
producenta, okres gwarancji obejmujący dowolny profil klienta końcowego: placówka 
oświatowa, administracyjno-rządowa, działalność komercyjna.   



- zakupione pomoce dydaktyczne muszą pochodzić od jednego producenta 

- komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego rodzaju musi 

pochodzić od jednego dostawcy 

- sprzęt musi być fabrycznie nowy (wyprodukowany nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i 

wolne od obciążeń prawami osób trzecich  

- posiadać dołączone instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim 

- posiadać okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata  

Uwaga: w niniejszym zapytaniu Zamawiający wymaga aby sprzęt posiadał min. 5 lat gwarancji. 

3. Dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie użytkowników 

W ramach dostawy urządzeń wykonawca musi zapewnić transport urządzeń we wskazane miejsce: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………., 

zainstalować i uruchomić urządzenia oraz przeszkolić użytkowników (co najmniej 2 osoby) według 

poniższych wytycznych: 

Użytkownicy przeszkoleni zostaną z zasad obsługi dostarczonego sprzętu, tj. uruchamiania, 

konfigurowania, użytkowania, korzystania z zasobów oprogramowania dostarczonego wraz ze 

sprzętem. 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM 

Ofertę może złożyć Wykonawca, który: 

1. Zapewni wykonanie zamówienia w terminie 

2. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT z terminem płatności …………. 

Wymagania wobec Wykonawcy: 

1. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym zapytaniu ofertowym 

2. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie 

z wymogami określonymi niniejszym zapytaniem ofertowym 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i ofert częściowych. 

Wykonawca powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania 

w formie oryginału lub skanu (Załącznik nr 1 Formularz ofertowy) 

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferta powinna być dostarczona osobiście lub za pośrednictwem poczty albo kuriera na adres: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



lub wysłana e-mailem (w formie podpisanego i zeskanowanego dokumentu oferty) na adres 

email: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

DO DNIA…………………………………. DO GODZ. ………………………………… 

 

Przed upływem tego terminu Wykonawca może wycofać lub zmienić swoją ofertę. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty są po stronie Wykonawcy. 

 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Do dnia ……………………. 

 

VII. OCENA OFERTY 

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert do dnia ……………….. na podstawie kryterium - 

100% cena. 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………….. 

Adres email:  ………………………………………………………………….. 

Telefon:   ………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dn.……..……. r. 

 

 

 

 
                   pieczątka firmowa oferenta       miejscowość, data 

 

Oferta – formularz ofertowy 

 

Firma / Imię i nazwisko                                                                                                                                                           . 

Adres                                                                                                                                                                                      . 

Nr telefonu                                                           e-mail                                                                                                     . 

NIP                                                                                                   REGON                                                                         . 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy sprzętu TIK dla potrzeb realizacji 

Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli  

w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Aktywna tablica" realizowanego  

dla ………………………………………………………,  

składam ofertę na :  

Za poniżej przedstawioną cenę:                                                                                                                               . 

- na kwotę brutto                                                                                                                                                           zł 

(słownie:                                                                                                                                                                          ) 

w tym podatek VAT                                   zł (słownie:                                                                                                ). 

 

Lp. Element zestawu Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

VAT
% 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Wartość 
brutto 

1.  Interaktywny monitor dotykowy ___ cali 
Producent: 
Model: 

2    
 

   

Całkowity koszt:   

 

 

 

1. Termin realizacji zamówienia…………………………. 

2. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.  



3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 

4. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego. 

5. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralną część oferty są: 

a. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zamówieniu – załącznik nr 2 

 

Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym w przypadku udzielenia zamówienia jest: 

 

Imię i nazwisko                                                                                       telefon                         e-mail                             . 

 

Oświadczam, że udzielam gwarancji na okres                     miesięcy.  

 

 

 

 

…………………………………………………… 
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej 

  



Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dn. ……………….. 

 

 

Oświadczenie 

 

Składając ofertę na dostawę dotyczące zakupu i dostawy sprzętu TIK dla potrzeb realizacji 

Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli  

w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Aktywna tablica"  realizowanego  

 

dla (Zamawiający) ……………………………………………………………………. 

                                                                                                                                                                                     . 
pełna nazwa Wykonawcy 

NIP                                                                                                   REGON                                                                         . 

Z siedzibą w (adres)                                                                                                                                                                                     . 

 

reprezentowany przez osoby uprawnione: 

1.                                                                                                                          . 
                                                                                       Imię i nazwisko 

2.                                                                                                                           . 
                                                                                       Imię i nazwisko 

oświadcza, że: 

1) posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym , zgodnie z wymaganiami ustawowymi; 

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia; 

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

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1, 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 

 

 

 

 

………………………....., dn. ………………. r.     ……………………………………… 

         miejscowość       data              podpis osoby upoważnionej 

 


