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IM.2601.184.2014
WEDŁUG ROZDZIELNIKA / DO ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro
Zamawiający:
Powiat Krapkowicki
47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1
www.powiatkrapkowicki.pl
Wydział Rozwoju i Współpracy
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….

(wydział merytoryczny)

tel. (077) 40 74 342, fax (077) 40 74 359
e-mail:
inwestycje@powiatkrapkowicki.pl
a.mielczarczyk@powiatkrapkowicki.pl
l.bordak@powiatkrapkowicki.pl
Rodzaj zamówienia: dostawa
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia multimedialnego, komputerowego
i oprogramowania w ramach projektu pn. ,,Razem możemy więcej”. Projekt realizowany
jest przez Powiat Krapkowicki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX
„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 Wyrównywanie 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 zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych,
w Zespole Szkół im. J. Kilińskiego w Krapkowicach oraz w Zespole Szkół Specjalnych im.
J. Tuwima w Krapkowicach. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz z budżetu państwa. W ramach zadania zostanie zakupiony niżej
wymieniony sprzęt:
1) tablica interaktywna z
oprogramowaniem - 1 szt.
2) przesuwny stojak - 1 szt.
3) projektor multimedialny - 1 szt.
4) ekran do projektora - 1 szt.
5) drukarka laserowa - 1 szt.
6) rozdzielacz video - 2 szt.
7) przełącznik video - 1 szt.
8) kabel VAG M-M 2,5m - 4 szt.
9) kabel VAG M-Z 3m - 6 szt.

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

kabel VAG M-Z 1,5m - 8 szt.
kabel VAG Z-Z 3m - 2 szt.
kabel VAG Z-Z 1m - 1 szt.
rozdzielacz spliter HDMI 1xOL - 1 szt.
rozdzielacz spliter HDMI 1xOL - 1 szt.
konwerter Conrad - 1 szt.
reflektor LED - 6 szt.
sterownik DMX do reflektorów 1 szt.
okablowanie - 1 szt.
kamera HD - 1 szt.
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20) statyw do kamery - 1 szt.
21) transmiter bezprzewodowy do
kamery - 1 szt.
22) komputer przenośny do transmisji - 1
szt.

23)

programy komputerowe edukacyjne – 1
komplet
24) program komputerowy: indywidualny
planer kariery z licencją bezterminową
na 1 stanowisko
25) Oprogramowanie Photoshop – 15 szt.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zaproszenia. Opis ten
należy odczytywać wraz z ewentualnymi modyfikacjami treści zaproszenia, będącymi
np wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. W opisie przedmiotu
zamówienia określone zostały minimalne parametry oraz inne wymagania jakie sprzęt musi
spełnić, a także wymagane ilości.
3. Podane w załączniku nr 1 do zaproszenia nazwy własne są przykładowe. Zamawiający
dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Jeżeli wykonawca składa ofertę
równoważną musi przedłożyć informacje o proponowanym produkcie zawierającą
co najmniej nazwę i parametry techniczne. Za równoważne zostaną uznane rozwiązania
o parametrach nie gorszych niż opisane w załączniku nr 1 do siwz. W takiej sytuacji należy
podać w ofercie opis rozwiązania równoważnego
II. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:
1. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany.
2. Oferowany przedmiot zamówienia będzie kompletny i gotowy do użycia po zainstalowaniu
bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie zamawiającego.
3. Realizacja umowy obejmuje dostarczenie, zgodnego z warunkami zaproszenia
opakowanego w sposób trwały i zabezpieczony przed wpływem czynników
atmosferycznych przedmiotu zamówienia do siedziby Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice.
4. Warunki gwarancji – minimum 24 miesięcy od daty wydania przedmiotu zamówienia oraz
podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu przekazania sprzętu.
5. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe
wykonanie zamówienia.
6. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi
i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań
Wykonawcy wobec Zamawiającego.
7. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia.
8. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą wyłącznie przez
ustanowionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
9. Wszystkie istotne postanowienia dotyczące dostawy i odbioru przedmiotu zamówienia
określono w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 4 do niniejszego
zaproszenia.
III. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany / pożądany termin realizacji zamówienia – do 14 dni od dnia zawarcia umowy.
IV. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście
w siedzibie zamawiającego – Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, pok.
nr 110 lub telefonicznie pod numerem tel. 077/40 74 342
Osobą uprawnioną ze strony zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest:
Pani Aneta Mielczarczyk lub Pan Łukasz Bordak– Inspektorzy w Wydziale Rozwoju i Współpracy,
tel. 77 40 74 342, pok. 110
w godzinach pracy tut. Urzędu. tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.
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V. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 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.
VI. Zawartość oferty.
1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu
Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów:
1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert
2. W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom,
należy przedłożyć:
1) opis przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem załącznika nr 1 do siwz. Parametry
opisane przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do siwz są parametrami granicznymi.
Brak
wypełnienia
pozycji
w
kolumnie
Odpowiedź
wykonawcy
(potwierdzić/podać/opisać)” będzie traktowany jako brak danego parametru
w oferowanym przedmiocie zamówienia
3. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne, albo opatrzone
imienną pieczątką.
4. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 2
wraz z wypełnionym formularzem cenowym- załączniki nr 3, sporządzony w języku polskim.
Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w obcym języku winien być złożony
wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
5. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty cenowej
i załączników musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów
załączonych przez Wykonawcę.
6. Dokumenty, o których mowa wyżej są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
7. Wszystkie kserokopie i odpisy wymaganych dokumentów muszą być poświadczone za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Jeżeli do podpisania oferty upoważnione są
łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez wszystkie osoby.
8. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być przez niego
parafowane.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
VII. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:
1. Wykonawca określi cenę na wszystkie elementy zamówienia w formularzu cenowym
stanowiącym załącznik Nr 3 do zaproszenia.
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2. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym”
stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia.
3. Cena w poszczególnych pozycjach tabeli – załącznik Nr 3, oraz cena oferty winny być
wyrażone w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Nie dopuszcza
się rozliczania w walutach obcych.
4. Ceny jednostkowe winny zawierać w sobie wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu
zamówienia.
5. Ceny jednostkowe i czynniki cenotwórcze określone przez Wykonawcę w ofercie oraz, nie
będą zmieniane w toku realizacji umowy i nie będą podlegały waloryzacji.
6. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach
jednostkowych, które po zastosowaniu upustu nie mogą być niższe niż koszty własne lub
koszty wytworzenia.
7. Wykonawca uwzględni w obliczeniu ceny koszt i ryzyko dostarczenia dostaw do miejsca
wskazanego przez Zamawiającego.
8. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem
zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na
wycenę zamówienia.
9. Cena oferty winna uwzględniać stawkę podatku VAT obowiązującą na termin składania
ofert. Wykonawca obowiązany będzie do wystawienia faktury za realizację przedmiotu
zamówienia, ze stawką podatku VAT obowiązującą na dzień złożenia faktury.
10. Do porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę ofertową tj. podaną łącznie wartość
brutto zamówienia uwzględniającą rabaty i koszty dostawy oraz wyładunku
u Zamawiającego.
VIII. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów
obliczonych w oparciu o ustalone kryterium – cena (brutto) – 100 %
2. Sposób oceny ofert:
aa/ab x 100 = ilość punktów
gdzie:
aa – najniższa cena ofertowa
ab – cena oferty badanej
Obliczenia dokonywane będą poprzez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku
IX. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie postawione
wymagania udziału w postępowaniu oraz jest z najniższą ceną.
X. Forma, miejsce i termin złożenia oferty:
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką).
2. Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 9 października 2014 r., do
godz. 1000 w siedzibie zamawiającego w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, w Biurze
Obsługi Klienta, osobiście lub pocztą na adres zamawiającego.
3. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy, nazwę i adres zamawiającego oraz
napis: Oferta na dostawę wyposażenia multimedialnego, komputerowego
i oprogramowania w ramach projektu pn. ,,Razem możemy więcej”.
4. Oferta otrzymana przez zamawiającego po ww. terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez
otwierania,
5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed
terminem upływu do jej składania.
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XI. Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 9 października 2014 r. o godz. 1030 w siedzibie
zamawiającego, pokój nr 115.
XII. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania.
Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w następujących przypadkach:
1. nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału postępowaniu, o których mowa
w pkt. V;
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w sytuacji, kiedy
cena za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć
na realizację zamówienia oraz do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez
podania przyczyny a także do pozostawienia postępowania bez wyboru ofert.
3. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.
XIII. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej Starostwa
Powiatowego w Krapkowicach www.bip.powiatkrapkowicki.pl.
XIV. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
1. W terminie wskazanym przez Zamawiającego wybrany wykonawca zobowiązany jest do
zawarcia umowy o treści zgodnej z załączonym wzorem i na warunkach złożonej oferty.
2. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.
W załączeniu:
1. Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1
2. Formularz ofertowy - zał. nr 2
3. Formularz cenowy - zał. nr 3
4. Istotne postanowienia umowy - zał. nr 4
opis przedmiotu zamówienia przygotował: Szymon Woźny

Iwona Kręcichwost
_____________________________________

podpis osoby przygotowującej
Z up. Zarządu Powiatu Krapkowickiego
/-/
Sabina Gorzkulla - Kotzot
Wicestarosta Krapkowicki
_______________________________________

podpis zamawiającego

Krapkowice, dnia 02.10.2014 r.
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Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.

Nazwa nadana przez
Zamawiającego

Opis wymagań

Ilość

1.

tablica interaktywna z
oprogramowaniem

Rozdzielczość (linie na cal) 4096 x 4096
Powierzchnia dotykowa - obsługa palcem lub dowolnym
wskaźnikiem, suchościeralna, magnetyczna
Powierzchnia anti-reflex Tak
Możliwość używania pisaków do tablic suchościeraln Tak
Pisaki w zestawie tak - 3 pisaki zakończone gąbką
(czerwony, czarny, niebieski)
Przekątna robocza obrazu 79"
Systemy operacyjne Windows 2000/XP/Vista/7 32 bit i 64
bit
Oprogramowanie Flow!Works w języku polskim
Okablowanie kabel USB 7.5m (do zasilania tablicy)
Zasilanie z USB Tak
Częstotliwość odczytu (współrzędne na sekundę) 125
Przekątna tablicy 88", format obrazu 4:3, MULTITOUCH możliwa praca 4 osób jednocześnie, dokładność odczytu
1mm, czas reakcji - pierwsza kropka 25ms, ciągła kropka
8ms; paski skrótów po obu stronach tablicy (ułatwienie
dla leworęcznych),

1 szt.

2.

przesuwny stojak

Do tablicy interaktywnej, która zostanie zaoferowana
w postępowaniu

1 szt.

3.

projektor multimedialny

Technologia
DLP
Rozdzielczość ekranu
1920x1080 pikseli
Jasność
3000 ANSI lum.
Kontrast
10000:1
Obiektyw
2.59 - 2.87 F
Przekątna obrazu
1,130 - 7,56 m
Złącza zewnętrzne
2 x D-sub 15-pin wejście i 1 x D-sub 15-pin wyjście

1 szt.

4.

ekran do projektora

2m/2m

1 szt.

5.

drukarka laserowa

nominalna prędkość druku mono
nominalna prędkość druku kolor
rozdzielczość w pionie mono
rozdzielczość w poziomie mono

30 str./min.
26 str./min.
600 dpi
600 dpi

1 szt.

Parametr oferowany
przez Wykonawcę
(należy wypełnić każdą
pozycję podając
oferowane parametry)
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rozdzielczość w pionie kolor
600 dpi
rozdzielczość w poziomie kolor
600 dpi
normatywny cykl pracy 60000 str./mies.
pojemność podajnika papieru
350 szt.
maks. pojemność podajników
880 szt.
maks. rozmiar nośnika
A4
zainstalowana pamięć
64 MB
maks. pojemność pamięć 64 MB
prędkość procesora
266 MHz
złącza zewnętrzne
Ethernet 10/100 Mbps USB 2.0

6.

7.

rozdzielacz video

przełącznik video

Ilość wejść
1 szt.
Ilość wyjść
4 szt.
Rodzaje wejść HD 15pin męski
Rodzaje wyjść HD 15pin żeński
Pasmo 250 MHz
Maks. liczba monitorów (kaskadowo)
Ilość portów wejściowych:
Ilość portów wyjściowych:1
Typ portów wejściowych: VGA
Typ portów wyjściowych: VGA
Maks. rozdzielczość video:
Rodzaj obudowy: Desktop

2 szt.

4 szt.

8

1 szt.

2048 x 1536

8.

kabel

VGA M-M 2,5m

4 szt.

9.

kabel

VGA M-Z 3m

6 szt.

10.

kabel

VGA M-Z 1,5m

8 szt.

11.

kabel

VGA Z-Z 3m

2 szt.

12.

kabel

VGA Z-Z 1m

1 szt.

13.

rozdzielacz spliter HDMI 1 wejście/ 4 wyjścia
4xOL
Szerokość pasma 340 MHz (10,2 Gbps)
Maksymalna rozdzielczość 1080p
Metalowa obudowa
Pozłacane wtyczki
Obsługuje HDTV w rozdzielczości do 1080p
Obsługuje HDCP
Obsługuje DTS® oraz Dolby Digital® True HD Sound

1 szt.

14.

rozdzielacz spliter HDMI 5 wejść/ 1 wyjście
1xOL
Szerokość pasma: 340 MHz (10,2 Gbps)
Maksymalna rozdzielczość: 1080p
Metalowa obudowa
Pozłacane wtyczki
Przełączanie sygnału wejściowego za pomocą pilota
Obsluguje 3D
Obsługuje obraz HDTV w rozdzielczości do 1080p
Obsługuje HDCP
Obsługuje DTS® oraz Dolby Digital® True HD Sound.

1 szt.

15.

konwerter Conrad

1 szt.

Konwertuje sygnały wideo i audio z HDMI na VGA
Rozdzielczość do 1600 x 1200 pikseli
Rozdzielczość HDMI: 1,2a
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Wyjście audio: SPDIF (audio), analogowe (audio,
lewy/prawy)
Rozdzielczość do 1600 x 1200 pikseli (UXGA)
HDCP 1,2
Diodowa kontrolka statusu

16.

reflektor LED

17.

sterownik
DMX
reflektorów

18.
19.

PAR 64 LED RGB 177 10 mm
Zasilanie 220v-230V 50-60Hz
Żarówka 177 diody 10mm UB

6 szt.

do 240 kanałowy kontroler w DMX
- Kontrola Pan/Tilt dzięki precyzyjnym kołom JOG
- Regulowane czasy zmian (wszystkie kanały lub tylko
Pan/Tilt)
- Regulowana czułość na muzyke
- Regulowana prędkość (manualnie - fader/przycisk
tapsync, lub kontrola dźwiękiem poprzez wbudowany
mikrofon, lub zewnętrzne źródło dźwięku)
- Obsługuje do 12 skanerów
- 20 kanałów DMX na skaner (2 banki, kontrola MIDI,
dowolnie przypisywane)
- 30 banków z 8 scenami każda
- 6 chase'ów z 240 scenami każdy
- Blackout

1 szt.

okablowanie

Okablowanie do podłączenia reflektorów LED do
sterownika DMX

1 szt.

kamera HD

Obiektyw:
ogniskowa minimalna [mm]
29.8
Ogniskowa maksymalna [mm]
894
Zoom optyczny 30x
Zbliżenie cyfrowe
x350
Stabilizacja obrazu
Optyczny
F (w przeliczeniu na format 35 mm): Tryb filmu (mm):
29.8 - 894 mm (16:9); 36.5 - 1095 mm (4:3)
Nastawianie ostrości: ręczny; sledzenie ostrości
Efektywna liczba pikseli (film): Ok. 2230 tys. pikseli (16:9);
ok. 1670 tys. pikseli (4:3)
Efektywna liczba pikseli (fotografie): Ok. 2230 tys. pikseli
(16:9)
F (w przeliczeniu na format 35 mm): Tryb fotografii (mm):
29.8 - 894 mm (16:9); 36.5 - 1095 mm (4:3)
Zoom rozszerzony 55x
Automatyczny zapis danych geolokalizacyjnych przez GPS
Śledzenie ostrości
Bezpośrednie kopiowanie
Czas otwarcia migawki: 1/8 - 1/10000
Inteligentna automatyka (iAUTO)
Tryb zdjęć golfa
Funkcja Closer Voice
Kompresja obrazu fotograficznego: JPEG
Przeglądarka zdarzeń
Rozmiar obrazu: maks. 8.9 Mpix (16:9; 3984 x 2240); 6.7
megapiksela (4:3; 2992 x 2240)
Tryb nagrywania progresywnego 25p

1 szt.
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Zgodność z DVDirect
Automatyczne osłabianie zakłóceń powodowanych przez
wiatr
Odtwarzanie głównych scen nagrania: Automatyczny
montaż filmu / Scenariusz / Podkład muzyczny
Dźwięk
Mikrofon
Mikrofon z zoomem
System dzwięku
Stereo
Nośnik danych
Karta SD
Pamięć wewnętrzna 16 GB
Memory Stick PRO-HG Duo
Memory Stick PRO Duo Mark II
Karta SDHC
Karta Memory Stick Pro Duo
Karta SDXC
Dodatkowe złącza
Kompozytowe
S-Video
Gniazdo mikrofonowe
Ekran LCD
Panel dotykowy
Format HD
1080i
1080p
Rozdzielczość wyświetlacza [tys. punktów]: 230
Format filmu: HD: zgodność z formatem MPEG4-MVC /
H.264 AVCHD 2.0 STD: MPEG2-PS
Typ matrycy LCD: ekran Clear Photo LCD
Możliwość ładowania przez USB
Nagrywanie w trybie panoramicznym 16:9
Rozdzielczość filmu HD: 1920 x 1080 / 60p (PS); 60i (FX;
FH); 1440 x 1080 / 60i (HQ;LP) - STD: 720 x 480 / 60i

20.

statyw do kamery

uniwersalny

1 szt.

21.

transmiter
bezprzewodowy do
kamery

częstotliwość transmisji: 400MHz
- transmisja video: 2400 - 2483 MHz
- modulacja: FM
- do wyboru 4 kanały transmisji
Wyposażenie:
- 1x nadajnik
- 1x odbiornik
- 2x złącza 3xRCA - 3xRCA
- 2x złącza SCART-3xRCA
- dodatkowa dioda poczerwieni
- 2x zasilacze 12V

1 szt.

22.

komputer przenośny do
transmisji

przekątna ekranu LCD
15.6 cali
procesor
Intel® Core™ i7
model procesora

1 szt.
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i7-4500U (1.8 GHz, 3.0 GHZ Turbo, 4 MB Cache)
wielkość pamięci RAM 8 GB
pojemność dysku magnetycznego
1000 GB
nominalna rozdzielczość LCD
1366 x 768 pikseli
typ ekranu
błyszczący (glare)
typ zastosowanej pamięci RAM
DDR3 (1600 MHz)
pamięć karty graficznej
2048 MB
wyjścia karty graficznej
wyjście HDMI
komunikacja
WiFi IEEE 802.11b/g/n
LAN 100 Mbps
Bluetooth
interfejsy
2 x USB
2 x USB 3.0

23.

programy komputerowe
edukacyjne

1.Akademia Umysłu: Junior Edu
3. Porusz umysł - pełna wersja programu
4.Pakiet przedmiotów dla szkoły podstawowej - klasa 5
EduRom
5. Pakiet przedmiotów dla szkoły podstawowej - klasa 6
EduRom

24.

program komputerowy:

indywidualny planer kariery z licencją bezterminową

25.

Oprogramowanie
Photoshop

Adobe Photoshop Elements 12 - wersja edukacyjna (

1 komplet

1 stanowisko
15 szt.

EDU )

____________________, dnia _____ 2014

_________________________________
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
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Załącznik nr 2 do zaproszenia

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: dostawa
wyposażenia multimedialnego, komputerowego i oprogramowania w ramach projektu pn. ,,Razem
możemy więcej”.
1. Oferuję wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej* będącej przedmiotem zamówienia,
zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia:
1.1. za cenę brutto złotych: .............................................
(słownie: ....................................................................................................................................)
1.2. w terminie:
do 14 dni od dnia podpisania umowy
1.3. Okres gwarancji:
24 miesiące od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia bez wad.
1.4. Termin płatności:
do 14 dni od daty dostarczenia faktury.
2. Oświadczamy, że akceptujemy zawarte w „zaproszeniu do składania ofert” warunki umowy.
W przypadku wyboru naszej propozycji cenowej, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na
warunkach określonych w zaproszeniu do składania ofert.
3. Oświadczamy, że:
1) jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami
ustawowymi,
2) posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także
pracowników zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia,
4) znajdujemy się w

sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

przedmiotowego zamówienia.
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4. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego
do składania ofert.

5. Załącznikami do niniejszej oferty cenowej są:
a) .................................................................................................
b) .................................................................................................
c) .................................................................................................
d) .................................................................................................
e) .................................................................................................
f) .................................................................................................
g) .................................................................................................

* niepotrzebne skreślić

____________________, dnia _____ 2014

_________________________________
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
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Załącznik nr 3 do zaproszenia
FORMULARZ CENOWY
Nazwa Wykonawcy……………………
Siedziba Wykonawcy ………………..

drukarka laserowa - 1 szt.

Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nazwa asortymentu
2
tablica interaktywna z oprogramowaniem
przesuwny stojak
projektor multimedialny
ekran do projektora
drukarka laserowa
rozdzielacz video
przełącznik video
kabel VAG M-M 2,5m
kabel VAG M-Z 3m
kabel VAG M-Z 1,5m
kabel VAG Z-Z 3m
kabel VAG Z-Z 1m
rozdzielacz spliter HDMI 1xOL

j.m

iloś
ć

3
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

4
1
1
1
1
1
2
1
4
6
8
2
1
1

Cena
jednostkowa
netto
5

Wartość
netto (4x5)

VAT %

Kwota
VAT

6

7

8

Wartość
brutto
(6+8)
9
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

rozdzielacz spliter HDMI 1xOL
konwerter Conrad
reflektor LED
sterownik DMX do reflektorów
okablowanie
kamera HD
statyw do kamery
transmiter bezprzewodowy do kamery
komputer przenośny do transmisji
programy komputerowe edukacyjne
program komputerowy: indywidualny planer
kariery z licencją bezterminową na 1 stanowisko
Oprogramowanie Photoshop

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
kpl

1
1
6
1
1
1
1
1
1
1

stanowisko

1

szt.

15
WARTOŚĆ
OGÓŁEM

UWAGA: wyliczenia dokonuje się do drugiego miejsca po przecinku. Wartość z pozycji „WARTOŚĆ OGÓŁEM” należy przenieść do Formularza ofertowego.

………………………….………………….…………………………
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
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Załącznik nr 4 do zaproszenia
Umowa AO.273…….2013
W dniu ……..………………... r. w Krapkowicach pomiędzy Powiatem Krapkowickim
47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego występują:
Maciej Sonik – Starosta Krapkowicki
Sabina Gorzkulla – Kotzot – Wicestarosta Krapkowicka
zwanym dalej „Odbiorcą”,
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Dostawcą”
w rezultacie dokonania przez Odbiorcę wyboru oferty Dostawcy bez stosowania ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn zm.) stosowanie do
art. 4 pkt 8 tej ustawy, Odbiorca zleca, a Dostawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia
określony w umowie.
§1
1. Dostawca zobowiązuje się do dostawy sprzętu multimedialnego, komputerowego oraz
oprogramowania (zwanego dalej jako urządzenia), stanowiącego doposażenie Zespołu Szkół
Specjalnych im Juliana Tuwima w Krapkowicach oraz Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego
w Krapkowicach, których asortyment i ilość oraz ceny jednostkowe określone są w załączniku do
umowy.
2. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, zdolne do funkcjonowania i spełniać wymogi określone
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań
dla sprzętu elektronicznego (Dz. U. Nr 155 poz. 1089).
§2
1. Dostawa zostanie zrealizowana na koszt i ryzyko Dostawcy w terminie 14 dni od podpisania
niniejszej umowy do siedziby Odbiorcy i wniesiona przez Dostawcę do wskazanego pomieszczenia.
2. Dostawa odbywać się będzie w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.
3. Osobami upoważnionymi po stronie Odbiorcy do kontaktów w związku z realizacją umowy oraz
odpowiedzialnymi merytorycznie za nadzór nad prawidłowym wykonaniem umowy będą:
1) Aneta Mielczarczyk – Inspektor w RW, tel. 077 40 74 342
2) Łukasz Bordak - Inspektor w RW, tel. 077 40 74 342

1.
2.
3.

§3
Odbiór urządzeń zostanie potwierdzony w formie protokołu odbioru podpisanego przez
upoważnionych przedstawicieli obu stron.
Protokół odbioru stwierdzający prawidłowe wykonanie umowy stanowi podstawę do
wystawienia faktury VAT.
W przypadku stwierdzenia, że dostarczone urządzenia:
1) są niezgodne z parametrami określonymi w załączniku do umowy lub nie są kompletne,
2) posiadają ślady zewnętrznego uszkodzenia,
3) posiadają wady
- Odbiorca odmówi odbioru części lub całości przedmiotu dostawy sporządzając protokół
zawierający przyczyny odmowy odbioru.
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4.

5.

6.
7.
8.

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Dostawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia stwierdzonych braków, uszkodzeń lub
wad w terminie wskazanym przez Odbiorcę i w takim przypadku, terminem dostawy jest dzień
uzupełnienia braków i usunięcia wad.
Odbiorca w protokole, o którym mowa w ust. 3 wyznaczy termin nieodpłatnego dostarczenia
urządzeń i oprogramowania wolnych od wad. Procedura czynności odbioru zostanie
powtórzona.
Dostawca dostarczy wszelkie instrukcje niezbędne do użytkowania w języku polskim wraz
z urządzeniami i oprogramowaniem.
Dostawca dostarczy w dacie zrealizowania dostawy podpisaną kartę gwarancyjną lub inny
dowód udzielenia gwarancji dla urządzeń oraz licencje do oprogramowania,
Dostawca zapewnia dostęp do niezbędnych sterowników do urządzeń do upływu okresu
gwarancji.
§4
Ogólną wartość dostawy określa kwota netto ………………… zł (słownie: ………………………złotych
00/100) powiększona o należny podatek VAT w wysokości ………………… zł (słownie:
………………………… 00/100) co łącznie daje kwotę brutto ………………………………zł
(słownie:…………………………………00/100).
Zapłata należności nastąpi w terminie 14 dni od daty wpływu do Odbiorcy faktury VAT pod
warunkiem potwierdzenia przez Odbiorcę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy zgodnie z
§ 3.
Należność płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Dostawcy wskazany w fakturze .
Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Płatnika.
W przypadku braku środków finansowych na rachunku bankowym, przelew należnego Dostawcy
wynagrodzenia nastąpi w terminie do 5 dni roboczych, liczonych od dnia wpływu środków na
rachunek bankowy.
Odbiorca zastrzega sobie prawo do wstrzymania zapłaty faktury do czasu dostarczenia przez
Dostawcę dokumentów wskazanych w § 3 ust. 7 bez konieczności zapłaty odsetek za zwłokę.
Faktura VAT wystawiona bezpodstawnie, z naruszeniem § 3 ust. 3 lub błędnie zostanie zwrócona
Dostawcy.
Cena ustalona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Dostawca w celu należytego
spełnienia wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

§5
1. Strony postanawiają, że obowiązują je kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Dostawca zapłaci Odbiorcy kary umowne:
a) za rozwiązanie umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1,
b) za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia ponad termin
określony zgodnie z § 2 ust. 1,
c) za dostarczenie urządzeń oraz oprogramowania z wadami w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1,
d) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy dostawie, w wysokości 0,2%
wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia liczone od
dnia następującego po terminie wyznaczonym na usunięcie wad.
3. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji, w wysokości 0,2%
wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia liczone od dnia
następującego po terminie wyznaczonym na usunięcie wad
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4. Odbiorca zapłaci Dostawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od
Odbiorcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego§ 4 ust. 1., z zastrzeżeniem § 10.
5. Jeżeli szkoda wyrządzona przez Dostawcę z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy przewyższy wysokość kar umownych, Odbiorca może dochodzić od Dostawcy
odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.
6. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia bez
odrębnych wezwań i powiadomienia.
§6
1. Do momentu wydania urządzeń Odbiorcy ryzyko związane z ich uszkodzeniem lub utratą urządzeń
ponosi Dostawca.
2. Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia takiego opakowania urządzeń, aby nie dopuścić do ich
uszkodzenia lub pogorszenia ich jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy oraz rozładunku.

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

1.

2.

§7
Dostawca udziela 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi na dostarczone urządzenia. Okres gwarancji
i rękojmi liczy się od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
W okresie gwarancji i rękojmi Dostawca zobowiązuje się do usunięcia wad dostarczonych
urządzeń w terminie wskazanym przez Odbiorcę. Sprzęt do naprawy odbierany będzie z miejsca
wskazanego przez Odbiorcę. W przypadku braku odbioru sprzętu przez Dostawcę w ciągu 48
godzin od momentu zgłoszenia usterki, Odbiorca ma prawo wysłać uszkodzony sprzęt do
siedziby Dostawcy na jego koszt i ryzyko.
Okres gwarancji przedłuża się o czas naprawy urządzenia.
W przypadku zaistnienia konieczności dokonania trzeciej naprawy danego urządzenia, Dostawca
wymieni urządzenie na nowy egzemplarz wolny od wad w terminie wyznaczonym na piśmie
przez Odbiorcę.
W przypadku wymiany urządzeń na nowe, okres gwarancji liczony jest od daty dostarczenia
nowych urządzeń. Ponowna dostawa potwierdzona będzie protokołem odbioru sporządzonym
zgodnie z odpowiednimi postanowieniami § 3.
Odbiorca wyklucza możliwość przenoszenia zobowiązań gwarancyjnych na osoby /podmioty
trzecie.
Dostawca nie wnosi żadnych zastrzeżeń w zakresie obciążających go obowiązków wynikających z
rękojmi i gwarancji w związku z faktem, iż urządzenia zostaną przekazane przez Odbiorcę do
grupy docelowej w ramach projektu „Razem możemy więcej”.
Zgłoszenia w ramach gwarancji i rękojmi będą zgłaszane Dostawcy na adres email:………………….lub faksem na nr …………………………..
§8
Odbiorca może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
1) dostawy urządzeń i oprogramowania niezgodnych z zestawieniem parametrów,
2) dostawy urządzeń i oprogramowania zawierających wady lub uszkodzonych, gdy Dostawca
nie wymieni wadliwych urządzeń na towar wolny od wad,
3) opóźnienia w terminie dostawy,
4) innego rażącego naruszenia warunków umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu prawidłowego i potwierdzonego przez Odbiorcę wykonania części przedmiotu umowy.
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§9
Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania całości dokumentacji związanej z realizacją
przedmiotu umowy do dnia 31 grudnia 2020 r.
W przypadku wcześniejszej likwidacji Dostawcy nastąpi protokolarne przekazanie całości
dokumentacji związanej z realizacją umowy Odbiorcy.
W ramach kontroli, upoważnieni pracownicy Odbiorcy oraz uprawnionych instytucji mogą badać
dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny
prawidłowości realizacji przedmiotu umowy.
§ 10
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Odbiorca
może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości w tych okolicznościach.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu prawidłowego i potwierdzonego przez Odbiorcę wykonania części przedmiotu
umowy.

§ 11
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod
rygorem nieważności.
§ 12
W sprawach nie unormowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 13
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy i niemożności jej polubownego
rozwiązania rozstrzygnięcia dokona Sąd właściwy dla Odbiorcy.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Dostawcy, jeden dla
Odbiorcy.
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