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ZAPYTANIE O CENĘ 

 

W związku z realizacją projektu „Strefa Malucha” RPZP.08.01.00-32-K003/18 realizowanym przez 

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Projekt jest współfinansowany 

przez Unię Europejską w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Priorytet 8 Edukacja, Działanie 8.1. Upowszechnienie 

edukacji przedszkolnej, zwracamy się z zapytaniem o cenę. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY  

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie przy Potulickiej 16, 70-952 Szczecin 
(biuro projektu), REGON 810405595, NIP 8510207566, twp@twp.szczecin.pl, 914480021. 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie wyposażenia na potrzeby projektu zgodnie ze specyfikacją 
poniżej: 
 

LP. Nazwa Ilość Specyfikacja 

1 
podłoga 

interaktywna 1 

Jasność 3200 ANSI Lumenów 
Rozdzielczość 800 x 600 
Rozmiary projekcji przy wysokości 250 cm min. 190 cm x 250 cm 
Żywotność lampy (tryb normal) 4500 h 
Maksymalny pobór mocy 250 W 
Pobór mocy przy wyłączonym systemie (standby) 15 W 
Możliwość pracy ciągłej Tak 
Wbudowane głośniki Tak 
Lusterko mocowane do zestawu Tak 
Ilość gier i animacji min. 25 
Obsługa za pomocą pilota TAK 
Podział gier na grupy TAK 
Tryb automatycznego przełączania gier TAK 
Typ przewodowej karty sieciowej 10/100/1000 Mbit/s 
Typ bezprzewodowej karty sieciowej IEEE 802.11n/g//b 
Gotowy do połączenia internetowego TAK 
Możliwość dodawania gier przez internet TAK 
Możliwość zdalnej aktualizacji TAK 
Gwarancja na system z wyłączeniem lampy min. 24 miesiące 
Gwarancja na lampę min. 12 miesięcy lub 2000 godzin pracy 

mailto:twp@twp.szczecin.pl
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2 Laptop 1 

Przekątna ekranu 15.6 cali  
rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli  
powłoka ekranu antyrefleksyjna  
model procesora osiągający wynik min. 3050 pkt w rankingu 
PassMark 
https://www.cpubenchmark.net/ 
Dysk twardy SSD min. 240 GB  
wielkość pamięci RAM min. 4 GB  
min. 1 x wyjście HDMI  
min. 1 x USB typ C  
min. 2 x USB 3.0  
LAN 1 Gbps  
WiFi IEEE 802.11ac  
czytnik kart pamięci SD  
napęd optyczny DVD+/-RW DL  
wagamax. 2.2 kg  
kamera HD  
system operacyjny Windows lub równożędny  

3 telefon stacjonarny 1 

funkcja identyfikacji abonenta wywołując: tak  
rozmiar wyświetlacza min. 1.8 cala  
dodatkowa słuchawka: tak  
wielkość książki telefonicznej min. 120  
tryb głośnomówiący: tak 
zasięg w pomieszczeniach min 45 m 
zasięg na otwartej (bez barier) przestrzeni min. 195 m  
czas rozmowy min. 15 godzin 

4 
urządzenie 
wielofuncyjne 1 

typ: urządzenie wielofunkcyjne  
rodzaj: monochromatyczna  
rozdzielczość druku w czerni min. 2400 x 600 dpi  
szybkość druku mono min. 20 str./min.  
typ skanera: podwójny (CIS)  
rozdzielczość skanera min. 600 x 1200   
Komunikacja: USB 2.0, Wi-Fi  
szerokość max.365 mm  
wysokość max.255 mm  
głębokość max. 340 mm  
waga max. 7.2 kg  
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5 
sprzęt nałaśniający 
z mikserem 1 

Sprzęt nagłaśniający: 
Rodzaj: Aktywna 
Konstrukcja: Dwudrożna 
Moc min.880 W 
Głośnik niskotonowy min. 12" 
Pasmo przenoszenia od 68 Hz 
Pasmo przenoszenia do 19 kHz 
Poziom ciśnienia akustycznego (max SPL) 112 dB 
Złącza: XLR in, AUX in, Jack 6,3mm in, XLR out, RCA in 
Kąt rozproszenia min. 90° x 60° 
 
Mikser: 
2 wejścia mikrofonowe 
3 zakresowe EQ na każdym kanale 
6 zbalansowanych wejść liniowych 
1 x AUX 
Wyjścia Main Mix, Control Room, słuchawkowe oraz Tape 
Zewnętrzny zasilacz w zestawie 

6 Mikroporty 2 

Typ transmisji danych: UHF 
Pasmo min. 630 
Częstotliwości: 2 x 50 
Zakres dynamiki min. 90dB 
T.H.D: max. 0,1% 
Zasięg min. 60m 
Typ: Elektretowy pojemnościowy 
Kierunkowość: Kardioidalny 
Czułość: -45dB ±3dB (0dB=1V/Pa - 1KHz) 
Pasmo przenoszenia: 100HZ - 12,5 KHz 
Impedancja wyjściowa: 2,2KKΩ  
Długość przewodu min. 1m 
Modulacja: FM 
czas pracy min. 8 godzin pracy 
Stosunek S/N: >96dB 
Czułość: <-94dBm 
Wyjście niesymetryczne : 6,35mm Jack 
Wejście symetryczne: XLR  

7 Radio CD 1 

moc wyjściowa min. 4 W  
ilość głośników min. 2  
czytnik płyt: tak  
czytnik USB: tak  
pasma radiowe: FM  
tuner radiowy: tak  
pamięć stacji min. 20  
szerokość max. 330 mm  
wysokość max. 110 mm  
głębokośćmax. 235 mm  
waga max. 1.35 kg  
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8 
aparat 
fotograficzny 1 

matryca (przetwornik) min. 20.5 MP  
maks. rozdzielczość min. 5152 x 3864 pikseli  
rodzaj obsługiwanej pamięci zewn. SDHC ,SDXC  
zoom optyczny min. 45 x  
jasność obiektywu 3.5 - 6.8 F  
maks. szybkość migawki min. 1/4000 s  
min. szybkość migawki max. 1 s  
rodzaj matrycy CCD  
rozmiar matrycy 1/2.3 cala  
jakość nagrywania filmów  min. HD  
wyświetlacz LCD tak  
tryby pracy lampy: automatyczny, ręczna lampa błyskowa 
włączona/wyłączona, synchronizacja z długim czasem naświetlania  
samowyzwalacz: tak 
przekątna LCD min. 3 cale  
interfejs: miniUSB  
wyjście video: tak 
waga max. 325 g  
Wi-Fi 802.11 b/g/n: tak 
NFC: tak 

9 pralko suszarka 1 

typ konstrukcji: wolnostojąca  
typ załadunku: od frontu  
klasa energetyczna min. A  
klasa efektywności prania min. A  
wysokość: 85 cm  
szerokość: 60 cm  
głębokość: 59 cm  
prędkość min. 1500 obr./min.  
wyświetlacz elektroniczny: tak  
opóźniony start: tak  
blokada przed dziećmi: tak 
średnica drzwi min. 32 cm  
wskaźnik przedozowania: tak 
zużycie energii max. 4.80 kWh/cykl (pranie + suszenie)  
zużycie wody max. 103 litr/cykl  
kierunek otwierania: w lewo  
kąt otwierania: 180 stopnie  
wsad min. 7 kg  
równomierne rozłożenie ładunku: tak  
system kontroli piany: tak  
wielostopniowa ochrona przed zalaniem: tak  
moc grzewcza min. 2200 W  
poziom hałasu max. 60 dB  
masa netto max. 80 kg  
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10 
zmywarko 
wypażarka 1 

sterownie elektromechaniczne 
przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1 
maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm 
cykl mycia 120s, 180s 
pompa zrzutowa oraz pompa wspomagająca płukanie (w wybranych 
wersjach) 
kontrolki temperatury pracy bojlera i komory: tak 
min. 2 pary ramion myjąco-płuczących 
zużycie wody max. 2,5 l/cykl 
min. 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na 
sztućce 
urządzenie powinno posiadać zamontowany uzdatniacz wody 
płyn do mycia i nabłyszczania 
mocgrzałki komory min. 2 kW 
moc grzałki bojlera min. 3 kW 
wysokość komory wsadowej min. 370 mm 
Szerokość max. 570 mm 
Głębokość max. 670 mm 
Wysokość max. 840 mm 
Napięcie (V) 230/400 
Wyparzanie w temp. min 85°C 
Materiał wykonania: stal nierdzewna 

11 TV 1 

rozdzielczość nominalna min. 3840 x 2160 (4K Ultra HD) 
przekątna ekranu min. 50 cali 
HDR: tak  
Smart TV: tak  
moc głośników min. 20 W  
ilość kanałów 2.0 szt.  
funkcje Smart: przeglądarka internetowa 
Wi-Fi: tak 
liczba złącz HDMI min. 2  
liczba złącz USB min. 1  
Common Interface (CI) min. 1 
cyfrowe wyjście optyczne min. 1 
LAN min. 1 
tuner DVB-C (cyfrowy kablowy): tak 
tuner DVB-S2 (cyfrowy satelitarny) tak 
tuner DVB-T2 (cyfrowy naziemny) tak 
szerokość max. 1125 mm  
wysokość max. 693 mm  
głębokość maax. 245 mm  
waga z podstawą max. 14 kg  

12 
Tablica 
multimedialna 1 

rodzaj magnetyczna tablicy: matowa, suchościeralna  
przekątna tablicy min. 83 cali  
przekątna powierzchni roboczej min. 79 cali  
Markery min. 4 szt. 
Kabel HDMI: tak 
Dedykowane oprogramowanie współpracujące z tablicą 
multimedialną. 
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13 Projektor 1 

kontrast 15000:1  
rozdzielczość ekranu min. 1920 x 1080 pikseli  
jasność min. 3300 ANSI lum.  
obiektyw: 2.8 - 7.26 F  
przekątna obrazu: 1.5 - 2.5 m  
odległość od ekranu: 0.76 - 1.27 m  
głośnik min 10W 
obsługiwane systemy EDTV, HDTV, NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, 
PAL-N, SDTV, SECAM  
czas pracy lampymin. 3500 godz. 
pobór mocy w czasie pracy max 310W 
głośność pracy max. 36 dB  
Uchwyt montażowy do projektora: tak 

14 Odkurzacz 1 

klasa reemisji kurzu min. A  
skuteczność na dywaniemin. D  
skuteczność na twardej podłodze min. A  
klasa efektywności energetycznej min. A  
regulacja mocy: tak  
moc silnika min. 750 W  
poziom hałasu max. 77 dB  
pojemność worka/pojemnika min. 3 l  
długość przewodu min. 6 m  
uchwyt do przenoszenia: tak 
schowek na akcesoria: tak  
ssawka szczelinowa: tak  
szczotka z przełącznikiem dywan/podłoga: tak 

15 

Oprogramowanie 
Microsoft Office 
2019 lub 
równorzędne 1 

 Oprogramowanie zawierające m.in. aplikacje: 

 Word 

 Excel 

 Outlook 

 OneNote 

 PowerPoint 
 

 
 

2. Po wyłonieniu Wykonawców/ Wykonawcy w ramach niniejszego Zapytania o cenę, zobowiązani będą oni do 
wykonania Przedmiotu zamówienia, zgodnie z treścią złożonej oferty.  
3. Zamówienie dostarczone będzie do przedszkola Strefa Malucha, ulica Niemierzyńska 17a Szczecin. 
4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do podziału zamówienia w czasie oraz możliwej zmiany liczby sztuk i 
specyfikacji , zgodnie z zapotrzebowaniem. 
5.Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych. 
 
II. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Zapłata za wykonanie Przedmiotu zamówienia (lub jego części – zgodnie ze złożoną ofertą) nastąpi w 
terminie do 14 dni od daty otrzymania Faktury/rachunku za usługę.  Zapłata za wykonanie Przedmiotu 
zamówienia nastąpi przelewem na wskazany na fakturze/ rachunku numer konta.  
 
3. Zapytanie o cenę  nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego regulowanego ustawą z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zmianami). 

 

Niniejsze zapytanie o cenę jest umieszczone: na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego Towarzystwo 
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Wiedzy Powszechnej OR w Szczecinie, ulica Potulicka 16,  oraz na stronie internetowej  www.twp.szczecin.pl 

 

 

4.Kryterium wyboru – 100%cena. 

 
 
III. OPIS SPOSOBU SKŁADANIA OFERT  

1. Oferty powinny być sporządzone na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania 
o cenę. 
 
Oferta musi zawierać: 

 Pełną nazwę składającego ofertę oraz adres lub siedzibę, numer telefonu, nr NIP i Regon; 

 Cenę oferty przedstawionej jako cena brutto (cena wyrażona w PLN tj. z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku); 

 Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem Przedmiotu 
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego; 

 Osobę do kontaktu; 

 Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione. 
 
 
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

1. Oferty można składać pocztą elektroniczną na adres: zamowienia@twp.szczecin.pl, osobiście lub pocztą 

tradycyjną na adres: Biuro Projektu ul. Potulicka 16, 70-952 Szczecin od dnia 8 maja 2019 do dnia 16 maja 

2019 r. do godz. 10.00. 

 
2. Zamawiający może podjąć negocjacje ze składającym ofertę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w 

przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty dotycząca Przedmiotu zamówienia (lub jego części – zgodnie 
ze złożoną ofertą) przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
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FORMULARZ OFERTOWY 

 

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie, ul. Potulicka 16, 70-952 Szczecin 

 

  Wykonawca: ......................................................... 

  Adres....................................................................   

  Tel./Fax................................................................ 

  E-mail................................................................... 

  NIP: ..................................................................... 

 

1. Oferuję wykonanie zamówienia: 

LP. Nazwa Ilość Specyfikacja Cena brutto  

1 
podłoga 

interaktywna 1 

Jasność 3200 ANSI Lumenów 
Rozdzielczość 800 x 600 
Rozmiary projekcji przy wysokości 250 cm min. 
190 cm x 250 cm 
Żywotność lampy (tryb normal) 4500 h 
Maksymalny pobór mocy 250 W 
Pobór mocy przy wyłączonym systemie (standby) 
15 W 
Możliwość pracy ciągłej Tak 
Wbudowane głośniki Tak 
Lusterko mocowane do zestawu Tak 
Ilość gier i animacji min. 25 
Obsługa za pomocą pilota TAK 
Podział gier na grupy TAK 
Tryb automatycznego przełączania gier TAK 
Typ przewodowej karty sieciowej 10/100/1000 
Mbit/s 
Typ bezprzewodowej karty sieciowej IEEE 
802.11n/g//b 
Gotowy do połączenia internetowego TAK 
Możliwość dodawania gier przez internet TAK 
Możliwość zdalnej aktualizacji TAK 
Gwarancja na system z wyłączeniem lampy min. 
24 miesiące 
Gwarancja na lampę min. 12 miesięcy lub 2000 
godzin pracy 
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2 Laptop 1 

Przekątna ekranu 15.6 cali  
rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli  
powłoka ekranu antyrefleksyjna  
model procesora osiągający wynik min. 3050 pkt 
w rankingu PassMark 
https://www.cpubenchmark.net/ 
Dysk twardy SSD min. 240 GB  
wielkość pamięci RAM min. 4 GB  
min. 1 x wyjście HDMI  
min. 1 x USB typ C  
min. 2 x USB 3.0  
LAN 1 Gbps  
WiFi IEEE 802.11ac  
czytnik kart pamięci SD  
napęd optyczny DVD+/-RW DL  
wagamax. 2.2 kg  
kamera HD  
system operacyjny Windows lub równożędny  

 

3 
telefon 
stacjonarny 1 

funkcja identyfikacji abonenta wywołując: tak  
rozmiar wyświetlacza min. 1.8 cala  
dodatkowa słuchawka: tak  
wielkość książki telefonicznej min. 120  
tryb głośnomówiący: tak 
zasięg w pomieszczeniach min 45 m 
zasięg na otwartej (bez barier) przestrzeni min. 
195 m  
czas rozmowy min. 15 godzin 

 

4 
urządzenie 
wielofuncyjne 1 

typ: urządzenie wielofunkcyjne  
rodzaj: monochromatyczna  
rozdzielczość druku w czerni min. 2400 x 600 dpi  
szybkość druku mono min. 20 str./min.  
typ skanera: podwójny (CIS)  
rozdzielczość skanera min. 600 x 1200   
Komunikacja: USB 2.0, Wi-Fi  
szerokość max.365 mm  
wysokość max.255 mm  
głębokość max. 340 mm  
waga max. 7.2 kg  

 



 

 *niepotrzebne skreślić   
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na 

lata 2014-2020 
Wykonawcą projektu jest Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie, ul. Potulicka 16, 70-952 Szczecin, tel.: 91 4480021, 

www.twp.szczecin.pl 

5 

sprzęt 
nałaśniający z 
mikserem 1 

Sprzęt nagłaśniający: 
Rodzaj: Aktywna 
Konstrukcja: Dwudrożna 
Moc min.880 W 
Głośnik niskotonowy min. 12" 
Pasmo przenoszenia od 68 Hz 
Pasmo przenoszenia do 19 kHz 
Poziom ciśnienia akustycznego (max SPL) 112 dB 
Złącza: XLR in, AUX in, Jack 6,3mm in, XLR out, 
RCA in 
Kąt rozproszenia min. 90° x 60° 
 
Mikser: 
2 wejścia mikrofonowe 
3 zakresowe EQ na każdym kanale 
6 zbalansowanych wejść liniowych 
1 x AUX 
Wyjścia Main Mix, Control Room, słuchawkowe 
oraz Tape 
Zewnętrzny zasilacz w zestawie 

 

6 Mikroporty 2 

Typ transmisji danych: UHF 
Pasmo min. 630 
Częstotliwości: 2 x 50 
Zakres dynamiki min. 90dB 
T.H.D: max. 0,1% 
Zasięg min. 60m 
Typ: Elektretowy pojemnościowy 
Kierunkowość: Kardioidalny 
Czułość: -45dB ±3dB (0dB=1V/Pa - 1KHz) 
Pasmo przenoszenia: 100HZ - 12,5 KHz 
Impedancja wyjściowa: 2,2KKΩ  
Długość przewodu min. 1m 
Modulacja: FM 
czas pracy min. 8 godzin pracy 
Stosunek S/N: >96dB 
Czułość: <-94dBm 
Wyjście niesymetryczne : 6,35mm Jack 
Wejście symetryczne: XLR  

 

7 Radio CD 1 

moc wyjściowa min. 4 W  
ilość głośników min. 2  
czytnik płyt: tak  
czytnik USB: tak  
pasma radiowe: FM  
tuner radiowy: tak  
pamięć stacji min. 20  
szerokość max. 330 mm  
wysokość max. 110 mm  
głębokośćmax. 235 mm  
waga max. 1.35 kg  

 



 

 *niepotrzebne skreślić   
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na 

lata 2014-2020 
Wykonawcą projektu jest Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie, ul. Potulicka 16, 70-952 Szczecin, tel.: 91 4480021, 

www.twp.szczecin.pl 

8 
aparat 
fotograficzny 1 

matryca (przetwornik) min. 20.5 MP  
maks. rozdzielczość min. 5152 x 3864 pikseli  
rodzaj obsługiwanej pamięci zewn. SDHC ,SDXC  
zoom optyczny min. 45 x  
jasność obiektywu 3.5 - 6.8 F  
maks. szybkość migawki min. 1/4000 s  
min. szybkość migawki max. 1 s  
rodzaj matrycy CCD  
rozmiar matrycy 1/2.3 cala  
jakość nagrywania filmów  min. HD  
wyświetlacz LCD tak  
tryby pracy lampy: automatyczny, ręczna lampa 
błyskowa włączona/wyłączona, synchronizacja z 
długim czasem naświetlania  
samowyzwalacz: tak 
przekątna LCD min. 3 cale  
interfejs: miniUSB  
wyjście video: tak 
waga max. 325 g  
Wi-Fi 802.11 b/g/n: tak 
NFC: tak 

 

9 pralko suszarka 1 

typ konstrukcji: wolnostojąca  
typ załadunku: od frontu  
klasa energetyczna min. A  
klasa efektywności prania min. A  
wysokość: 85 cm  
szerokość: 60 cm  
głębokość: 59 cm  
prędkość min. 1500 obr./min.  
wyświetlacz elektroniczny: tak  
opóźniony start: tak  
blokada przed dziećmi: tak 
średnica drzwi min. 32 cm  
wskaźnik przedozowania: tak 
zużycie energii max. 4.80 kWh/cykl (pranie + 
suszenie)  
zużycie wody max. 103 litr/cykl  
kierunek otwierania: w lewo  
kąt otwierania: 180 stopnie  
wsad min. 7 kg  
równomierne rozłożenie ładunku: tak  
system kontroli piany: tak  
wielostopniowa ochrona przed zalaniem: tak  
moc grzewcza min. 2200 W  
poziom hałasu max. 60 dB  
masa netto max. 80 kg  
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10 
zmywarko 
wypażarka 1 

sterownie elektromechaniczne 
przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i 
pojemników GN 1/1 
maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm 
cykl mycia 120s, 180s 
pompa zrzutowa oraz pompa wspomagająca 
płukanie (w wybranych wersjach) 
kontrolki temperatury pracy bojlera i komory: tak 
min. 2 pary ramion myjąco-płuczących 
zużycie wody max. 2,5 l/cykl 
min. 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła 
oraz pojemnik na sztućce 
urządzenie powinno posiadać zamontowany 
uzdatniacz wody 
płyn do mycia i nabłyszczania 
mocgrzałki komory min. 2 kW 
moc grzałki bojlera min. 3 kW 
wysokość komory wsadowej min. 370 mm 
Szerokość max. 570 mm 
Głębokość max. 670 mm 
Wysokość max. 840 mm 
Napięcie (V) 230/400 
Wyparzanie w temp. min 85°C 
Materiał wykonania: stal nierdzewna 

 

11 TV 1 

rozdzielczość nominalna min. 3840 x 2160 (4K 
Ultra HD) 
przekątna ekranu min. 50 cali 
HDR: tak  
Smart TV: tak  
moc głośników min. 20 W  
ilość kanałów 2.0 szt.  
funkcje Smart: przeglądarka internetowa 
Wi-Fi: tak 
liczba złącz HDMI min. 2  
liczba złącz USB min. 1  
Common Interface (CI) min. 1 
cyfrowe wyjście optyczne min. 1 
LAN min. 1 
tuner DVB-C (cyfrowy kablowy): tak 
tuner DVB-S2 (cyfrowy satelitarny) tak 
tuner DVB-T2 (cyfrowy naziemny) tak 
szerokość max. 1125 mm  
wysokość max. 693 mm  
głębokość maax. 245 mm  
waga z podstawą max. 14 kg  

 

12 
Tablica 
multimedialna 1 

rodzaj magnetyczna tablicy: matowa, 
suchościeralna  
przekątna tablicy min. 83 cali  
przekątna powierzchni roboczej min. 79 cali  
Markery min. 4 szt. 
Kabel HDMI: tak 
Dedykowane oprogramowanie współpracujące z 
tablicą multimedialną. 
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13 Projektor 1 

kontrast 15000:1  
rozdzielczość ekranu min. 1920 x 1080 pikseli  
jasność min. 3300 ANSI lum.  
obiektyw: 2.8 - 7.26 F  
przekątna obrazu: 1.5 - 2.5 m  
odległość od ekranu: 0.76 - 1.27 m  
głośnik min 10W 
obsługiwane systemy EDTV, HDTV, NTSC, NTSC 
4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SDTV, SECAM  
czas pracy lampymin. 3500 godz. 
pobór mocy w czasie pracy max 310W 
głośność pracy max. 36 dB  
Uchwyt montażowy do projektora: tak 

 

14 Odkurzacz 1 

klasa reemisji kurzu min. A  
skuteczność na dywaniemin. D  
skuteczność na twardej podłodze min. A  
klasa efektywności energetycznej min. A  
regulacja mocy: tak  
moc silnika min. 750 W  
poziom hałasu max. 77 dB  
pojemność worka/pojemnika min. 3 l  
długość przewodu min. 6 m  
uchwyt do przenoszenia: tak 
schowek na akcesoria: tak  
ssawka szczelinowa: tak  
szczotka z przełącznikiem dywan/podłoga: tak 

 

15 

Oprogramowanie 
Microsoft Office 
2019 lub 
równorzędne 1 

 Oprogramowanie zawierające m.in. aplikacje: 
Word 
Excel 
Outlook 
OneNote 
PowerPoint 
 

 

 

 

Cena łączna za całe zamówienie (brutto)…………………………………….. 

Termin gwarancji………………………………………………………………………….. 

Termin realizacji zamówienia (liczba dni)……………………………………. 

 

Podpisując niniejszą ofertę oświadczam, że:  

1. W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału; 

2. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania, to jest nie jestem powiązany kapitałowo i osobowo  
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
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, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów akcji; 

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
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d. pozostawaniu 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.   

3. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte  

w ofercie są zgodne z prawdą.  

4. Oświadczam, że jestem związana/y niniejszą ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu.  

 
 

 

 

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

                (podpis przedstawiciela Wykonawcy) 

 


