Klimontów, 16. 01.2017 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2017
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Z Gimnazjum w Klimontowie Rozwijam Skrzydła”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.3 Zwiększenie
dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego
i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie 8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji
kluczowych (projekty konkursowe).
Zamawiający:
Gmina Klimontów/Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II, ul. dr Jakuba Zysmana 9, 27-640 Klimontów, Tel 15
866 12 84, email: gimnazjumklimontow@wp.pl, adres www: www.gimanzjum.klimontow.pl
Prowadzący postępowanie: Kancelaria Prawna Ziemba i Wspólnicy S.K., ul. Warszawska 7 lok. 27A, 25-512
Kielce, Tel. 606-206-214, email: alojzy.jakobik@kancelariajiz.pl
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
Dostawa informatycznych pomocy dydaktycznych w ramach projektu
„Z Gimnazjum w Klimontowie Rozwijam Skrzydła”

2. Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia:
Zadanie nr 1 Informatyczne pomoce dydaktyczne - 31. 01.2017 r.
2. Miejsce dostawy:
Dostawę należy zrealizować do siedziby Zamawiającego tj. Gmina Klimontów/Gimnazjum im. Papieża Jana
Pawła II, ul. dr Jakuba Zysmana 9, 27-640 Klimontów
3. Zakres przedmiotowy zamówienia.
Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje dostawę informatycznych pomocy dydaktycznych realizowaną w
ramach projektu „Z Gimnazjum w Klimontowie Rozwijam Skrzydła”, według – szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia, który został zawarty w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
5. Równoważność.
Zamawiający informuje, że użyte w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ określenia, które mogą wskazywać na
producentów produktów lub źródła ich pochodzenia mają na celu wskazanie wymaganych przez Zamawiającego
minimalnych oczekiwań co do jakości i celowości produktów, które mają być dostarczone. Wykonawca jest
uprawniony do stosowania rozwiązań równoważnych, przez które rozumie się takie, które pozwolą osiągnąć w
100% cel wskazany w Zaproszeniu i w załącznikach do Zaproszenia. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania
„równoważności”.
6. Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Każdy z Wykonawców, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć oświadczenie o
braku powiązań osobowych lub kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik nr 4.

7. Kryteria oceny ofert:
7.1 Wybór oferty dokonany zostanie w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Nr kryt.
1.

Opis kryteriów oceny
Cena brutto

Znaczenie
100 %

7.2 Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt.
7.3 Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:
Nr kryt.

Wzór
Cena brutto

1.

Liczba punktów = Cn/Cb x 100
gdzie:
- Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nieodrzuconych
- Cb – cena oferty badanej
- 100 –wskaźnik stały

7.4 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym
w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, podpisując
umowę, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
8. Formalności, których należy dopełnić przed podpisaniem umowy:
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia szczegółowej kalkulacji cenowej przed podpisaniem umowy.
9. Składanie ofert:
a) Termin składania ofert upływa 20. 01.2017 r..
b) Miejscem składania ofert jest: Gmina Klimontów/Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II, ul. dr Jakuba
Zysmana 9, 27-640 Klimontów,
c) Dopuszczalna forma składania ofert: przesyłka pocztowa skierowana na adres Gimnazjum im. Papieża Jana
Pawła II w Klimontowie podany wyżej lub osobiście w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie z
dopiskiem Dostawa informatycznych pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Z Gimnazjum w
Klimontowie Rozwijam Skrzydła” lub w formie skanów na adres mailowy gimnazjumklimontow@wp.pl
10. Warunki umowy i zmiany umowy
10.1 Określa wzór umowy do zaproszenia
10.2 Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy - zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu
realizacji
w
przypadku
braku
dostępności
opisanego
w
zaproszeniu
produktu
o 30 dni i zmianę produktu na równoważny jeżeli wykonawca zaoferuje równoważny produkt
w dotychczasowej cenie. Akceptacja produktu równoważnego i terminu dostawy wymaga zgody zamawiającego.
11. Wymagane dokumenty:
1. Formularz ofertowy według załączonego wzoru.
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Załącznik nr 1

……………………………………………………

……………………………………………..
Miejscowość, data

…………………………………..........................
……………………………………………………
Nazwa, adres Wykonawcy
Dostawa informatycznych pomocy dydaktycznych w ramach projektu
„Z Gimnazjum w Klimontowie Rozwijam Skrzydła”
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w ramach projektu „Z Gimnazjum w Klimontowie Rozwijam Skrzydła”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
1. Nazwa

2. Adres do korespondencji

3. E-mail

4. Telefon

5. Wynagrodzenie (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi:
Zadanie 1*
………………………………………………………..… zł brutto
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………….. złotych)

……………….…………………………………………………..
podpis osoby uprawnionej do reprezentacji
Wykonawcy, pieczęć

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa informatycznych pomocy dydaktycznych w ramach projektu
„Z Gimnazjum w Klimontowie Rozwijam Skrzydła”
Zadanie 1: Pomoce dydaktyczne matematyka
Lp

Nazwa
Aparat cyfrowy, szt 1

Rozdzielczość efektywna [mln. punktów] min. 20.1
Zoom optyczny min x8;
Rodzaj matrycy Super HAD CCD;
Procesor obrazu BIONZ;
Czułość Automatyczna;
Zoom cyfrowy min x32;
Minimalna odległość (makro) [cm] 5;
Korekcja ekspozycji: -2EV do +2EV z krokiem co 1/3EV;
Stabilizator obrazu Optyczny;
Rodzaj zasilania: dedykowany akumulator;
Złącze USB ;
Zastosowane technologie: rozpoznawanie twarzy, wykrywanie uśmiechu;
Format zapisu zdjęć- JPEG;
Nagrywanie filmów- MP4;
Samowyzwalacz.

Nagłośnienie pracowni
językowej, komplet 1

Liczba kanałów min.5.1

1

2

Specyfikacja techniczna

Technologia 3D;
Amplituner i odtwarzacz Blu-ray w jednej obudowie oraz kolumny;
Subwoofer w zestawie;
Maksymalna moc wyjściowa zestawu 1000 W;
Dekodery dźwięku wielokanałowego;
Korektor dźwięku;
ODTWARZACZ / NAGRYWARKA;
Typy odtwarzanych płyt: Blu-ray 3D, BD-RE, BD-ROM, DVD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R,
DVD-RW, DVD Audio, Audio CD, CD-R, CD-RW;
Obsługiwane formaty wideo: AVC-HD, MKV, MP4;
Obsługiwane formaty audio: MP3, WMA, AAC, FLAC;
Obsługiwane formaty zdjęć: JPEG, MPO;
Obsługiwane formaty napisów: txt, srt, sub;
Kolumny tylne dwugłośnikowe;
Kolumna centralna dwudrożne, trój głośnikowe;
WEJŚCIA / WYJŚCIA: Złącze HDMI, złącze USB, Złącze Ethernet
FUNKCJE DODATKOWE :
Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi ready, DLNA, Bluetooth, NFC
Funkcje dodatkowe: Viera Connect, BD Live, USB - zdjęcia, muzyka, film, Deep Color,
x.v.Color, Viera Link, interpolacja nagrań z płyt DVD do formatu 1080p,
możliwość aktualizacji oprogramowania, możliwość sterowania smartfonem lub
tabletem, Smart Home Networking, funkcja wyłącznika czasowego (sleep timer).

3

Komputer stacjonarny wraz z
systemem operacyjnym, 2
komplety

MONITOR: Przekątna ekranu min 21.50 cali
Typ matrycy: TN
Format obrazu: 16:9
Czas reakcji matrycy: 5 ms
Rozdzielczość maksymalna 1920 x 1080 pikseli
Złącza zewn. D-SUB
KOMPUTER
Rodzaj obudowy: Tower ATX
Moc zasilacza: 80+ Bronze
Napędy wbudowane: Nagrywarka DVD-RW
Procesor: liczba rdzeni
4, liczba wątków 4, częstotliwość zwiększania mocy
2.40 GHz;
Pojemność dysku: min HDD 1 TB;
Pamięć RAM: min. 4 GB;
Karta graficzna zintegrowana;
Karta sieciowa przewodowa 10/100/1000;
Łączność bezprzewodowa WiFi 802.11 a/b/g/n/Ac;
Bluetooth wbudowane;
System operacyjny: Windows 10 Home;
Złącza na panelu tylnym: D-Sub (VGA), HDMI (wyjście), RJ-45, wejście
liniowe/mikrofonowe, wyjście liniowe/słuchawkowe, USB 3.0
Złącza na panelu przednim: wejście czytnika kart, wyjście słuchawkowe
USB.
MYSZ optyczna przewodowa, typ złącza USB.
KLAWIATURA: przewodowa, typ złącza USB

4

Laptop wraz z oprogramowaniem LAPTOP:
Zainstalowany procesor: Liczba rdzeni 4
i systemem operacyjnym, szt. 2
Liczba wątków 4
Częstotliwość zwiększania mocy 2.56 GHz
System operacyjny: Microsoft® Windows 10 Home PL 64-bit
Przekątna ekranu: 15.60 cali
Powłoka ekranu błyszcząca
Pamięć zainstalowana (GB) min 4
Karta graficzna zintegrowana z procesorem
Wbudowane Audio;
Pojemność dysku min. 500 GB
Napęd optyczny wbudowany:
DVD+/-RW
Łączność:LAN, WiFi IEEE 802.11b/g/n; Bluetooth;
Mysz bezprzewodowa optyczna.

5

Tablica interaktywna, szt. 3

TABLICA
Przekątna powierzchni roboczej minimum 80 cali;
Technologia:
Pozycjonowanie w podczerwieni (IR);
Powierzchnia
CERAMICZNA, suchościeralna, matowa, odporna na
uszkodzenia;
Sposób obsługi palec lub dowolny inny wskaźnik
Format obrazu: 4:3
Komunikacja:
USB
System operacyjny
Windows 10
Windows 7 32/64 bit
Windows 8 32/64 bit
Zasilanie: port USB
AKCESORIA: inteligentna półka na pisaki,
Wskaźnik teleskopowy.

6

Projektor multimedialny, szt.3

Typ projektora Lampowy;
Wbudowane głośniki;
3D ready;
Technologia obrazu DLP;
HDTV - 1080i 720p;
Żywotność lampy w trybie normalnym minimum 4000 h
Złącza komputerowe:
1 x HDMI
1x D-Sub
RS-232

Załącznik nr 3
Umowa
Nr …………………………..

zawarta w dniu .................................... w Klimontowie pomiędzy:
Zamawiającym:
………………………………
NIP: …………………………, REGON: ……………………………….
reprezentowany przez:
....................................................
a
Wykonawcą:
………………………………..
reprezentowany przez:
……………………….
§1
Zamawiający kupuje, a Wykonawca sprzedaje pomoce dydaktyczne w ramach Projektu „Z Gimnazjum
w Klimontowie Rozwijam Skrzydła” zadanie nr ……, zwany w dalszej części umowy pomocami
w ilościach i rodzajach oraz zgodnie z wymogami określonymi w charakterystyce przedmiotu zamówienia, stanowiący
załączniki do Zaproszenie Zamówienia zwanej dalej charakterystyką.

1.
2.
3.

4.
5.

1.

2.
3.
4.
5.

1.

§2
Wykonawca dostarczy pomoce do siedziby Zamawiającego w terminie do ……………..
Wykonawca zapewni takie opakowanie dostarczanych pomocy jakie jest wymagane, by nie dopuścić do ich
uszkodzenia lub pogorszenia ich jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy.
Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie pomocy w celu ich odbioru w miejscu dostawy.
Sprawdzenie będzie polegało na upewnieniu się, że pomoce są wolne od wad fizycznych, a w szczególności,
że odpowiadają wymogom określonym w charakterystyce. Na okoliczność odbioru pomocy zostanie
sporządzony protokół odbioru podpisany przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego i
Wykonawcy.
Wykonawca wyda Zamawiającemu dokumenty, które dotyczą pomocy, przede wszystkim karty gwarancyjne
i instrukcje obsługi pomocy dydaktycznych.
Korzyści i ciężary związane z pomocami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia
pomocy przechodzą na Zamawiającego z chwilą wydania pomocy Zamawiającemu. Za dzień wydania
pomocy zamawiającemu uważa się dzień, w którym zostały one odebrane przez Zamawiającego zgodnie z
procedurą określona w ust. 5.
§3
Strony ustalają cenę za przedmiot umowy na podstawie oferty w kwocie
Zadanie 1 ……………………….. zł brutto (słownie: …………………………. zł 00/100). Cena obejmuje koszty
transportu i instalacji.
Zapłata ceny nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury VAT, przelewem na konto bankowe
Wykonawcy wskazane w fakturze.
Zamawiający dokona zapłaty w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
Wykonawca w dniu podpisania umowy przedłoży kalkulacje cen jednostkowych zaoferowanych pomocy.
§4
Wykonawca udziela niniejszym rękojmi na okres 36 miesięcy na przedmiot dostawy na warunkach
określonych w SIWZ

2.

Zamawiający z tytułu rękojmi może żądać usunięcia wady, jeżeli ujawniła się ona w czasie trwania rękojmi.
Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi po upływie okresu trwania rękojmi, jeżeli
zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed jego upływem.

3.

Zamawiający może według swojego wyboru, wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi.

4.

Na podstawie uprawnień wynikających z tytułu rękojmi Zamawiający może żądać usunięcia wady,
wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni, technicznie uzasadniony termin z zagrożeniem, że po
bezskutecznym upływie terminu może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy wybierając w tym celu
dowolny podmiot. Koszty poniesione przez Zamawiającego z tego tytuły powiększone o kary umowne
wynikające z przedmiotowej umowy, mogą być potrącane przez Zamawiającego z wierzytelności Wykonawcy
lub Wykonawca zostanie obciążony na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zamawiającego.

5.

W przypadku konieczności transportu pomocy, transport na koszt własny zapewnia Wykonawca.

6.

W czasie obowiązywania udzielonej rękojmi Wykonawca na własny koszt dojeżdża do wskazanego przez
Zamawiającego miejsca w celu sprawdzenia pomocy.

§5
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający może
naliczyć karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach:
a. za zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % ceny o której mowa w § 3 ust. 1 umowy za
każdy dzień zwłoki,
b. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 1 % ceny o
której mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
c. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości
10 % ceny.
2. O nałożeniu kary umownej, jej wysokości i podstawie jej nałożenia Zamawiający będzie informował
Wykonawcę pisemnie w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę nałożenia kary.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych
Kodeksu Cywilnego jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kary umownej.

§6
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy (zgodnie z art. 145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).
§7
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron z poszanowaniem zapisów art. 144
ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
§8
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
§9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy
Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
2.
Integralne części niniejszej umowy stanowią:
a)
oferta Wykonawcy,
b)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
c)
Protokół odbioru - wzór
1.

§ 10
Umowa niniejsza sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze
stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 3
Klimontów, dnia ………………………
WZÓR
PROTOKÓŁ ODBIORU z dnia …………………………………………
Dostawca: ……………………………………………….
Odbiorca: ………………………………………..
Miejsce odbioru: …………………………….
Data odbioru: ………………………………….
Dostarczono:
Nazwa

Producent

Nr wersji

Ilość

Strony oświadczają, że przedmiot zamówienia został/ nie został* przez Wykonawcę zrealizowany zgodnie z
postanowieniami SIWZ, ofertą Wykonawcy oraz funkcjonuje prawidłowo, a dostawa została zrealizowana
zgodnie/niezgodnie* z zapisami umowy nr ………………, z dnia ………………………
Strona odbierająca potwierdza, że wyżej wymienione przedmioty/urządzenia zostały odebrane bez zastrzeżeń jako w
pełni sprawne przez uprawnionych pracowników.*
Strona odbierająca stwierdza, że nie dokonała odbioru z przyczyn określonych w uwagach do protokołu.*
Protokół spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Strona przekazująca:

Strona odbierająca:

……………………………

…………………………..

(Czytelny podpis i pieczęć)

(Czytelny podpis )
UWAGI

……………………………………………………………………………………………………………………………………
Strona przekazująca:
……………………………
(Czytelny podpis i pieczęć)
* niepotrzebne skreślić

Strona odbierająca:
…………………………..
(Czytelny podpis )

Załącznik nr 4

……………………………………………………
…………………………………..........................

……………………………………………..
Miejscowość, data

……………………………………………………
Nazwa, adres Wykonawcy
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Dotyczy: projektu „Z Gimnazjum w Klimontowie Rozwijam Skrzydła” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla
EFS, Oś 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie 8.3.4 Rozwój
szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych (projekty konkursowe).
W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu nr ………………….. na Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach
projektu „Z Gimnazjum w Klimontowie Rozwijam Skrzydła” prowadzonym przez Gmina Klimontów/Gimnazjum
im. Papieża Jana Pawła II, ul. dr Jakuba Zysmana 9, 27-640 Klimontów (zwany dalej Zamawiającym)
oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego: Marek Goździewski oraz Dyrektor Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła IIBarbara
Bilska
lub
osobami
wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy: Alicją Konecką, Alojzym Jakóbikem, Tomaszem Meusem osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub w/w
osobami, a Wykonawcą, polegające na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co
do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………….…………………………………………………..
podpis osoby uprawnionej do
reprezentacji
Wykonawcy, pieczęć

