Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Białymstoku
………….…………………….
( pieczęć zamawiającego)
ZSP4. 26.05.2018
………………..
(znak sprawy)
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/PROJEKT/2018

Białystok, dnia 03.12.2018 r.

Działając w imieniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Białymstoku zapraszam do złożenia ofert na wykonanie usługi/ dostawy/ roboty
budowlanej*, o wartości powyżej 5000 euro netto do wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto, wyłączonej ze stosowania przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zgodnie z art. 4 pkt 8.
1.

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż, dostawę i montaż wyposażenia pracowni językowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w
Białymstoku.
kod CPV
30230000-0 Sprzęt związany z komputerami
30200000-1 Urządzenia komputerowe
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
39141200-4 Blaty
51540000-9 Usługi instalowania maszyn i urządzeń specjalnego zastosowania

2.

Opis wymagań:
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Wszystkie zaplanowane sprzęty są przeznaczone dla dzieci w wieku szkolnym oraz posiadają niezbędne atesty umożliwiające ich wykorzystanie w
szkole1.
Lp.

Nazwa

1.

jednostka centralna
systemu,
okablowanie

2.

oprogramowanie
sterujące PC

3.

oprogramowanie
magnetofonu
cyfrowego z
trenerem wymowy

4.

1

Opis

wysokiej jakości
słuchawki z















Ilość

metalowa obudowa rack umieszczona w szafce sprzętowej biurka lektora;
uruchamianie centralki za pomocą przełącznika on/off
moduł USB do podłączenia komputera
cyfrowa regulacja siły głosu z mikrofonów, z wejścia magnetofonowego, z wejścia DVD, regulacja
siły oraz barwy głosu w głośnikach, wyjście nagrywania na komputer (rejestrator, magnetofon),
wyjście na głośniki, wbudowany procesor DSP z funkcją symulacji zakłóceń rozmów
telefonicznych.
certyfikat CE
program umożliwiający obsługę pracowni z tablicy interaktywnej, z komputera; interface
użytkownika (wirtualna klawiatura), timer, tryby pracy, imienna lista wg numerów stanowisk,
wybór źródła dźwięku
program realizuje WSZYSTKIE funkcje dostępne w pracowni
dwie ścieżki rejestratora dają możliwość jednoczesnego odsłuchiwania audycji i nagrywania głosu
ucznia, funkcja magnetofonu i rejestratora, 10 znaczników wyodrębniających część zapisu, wybór
prędkości odtwarzania
graficzne przedstawienie przebiegu dźwięku i porównanie z oryginałem - zapis wykresu
oscyloskopowego wymawianego wyrazu/frazy

1

słuchawki: impedancja 2x32Ω, czułość 110±3dB, częstotliwość 20~20000Hz, maksymalna moc
wyjściowa 2x100 mW,

17

1

17

Jeśli dotyczy.
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mikrofonem
dynamicznym




mikrofon: impedancja 200Ω, czułość -48±3dB, częstotliwość 30~16000Hz
trwałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne, miękka, elastyczna obudowa, eliminujący szum
otoczenia mikrofon kierunkowy na giętkim pałąku, duże nauszniki szczelnie kryjące ucho, wtyczka
5 pin; certyfikat CE
 wejście audio (jack) - pozwala na podłączenie rejestratora cyfrowego, dyktafonu, magnetofonu,
16
komputera i odsłuch odtwarzanego audio
 wyjście audio (jack) - pozwala na podłączenie rejestratora cyfrowego, dyktafonu, magnetofonu,
komputera i nagrywanie dialogu prowadzonego z lektorem, w parze lub dyskusji w grupach
roboczych
 gniazdo słuchawkowe DIN 5 pin, metalowa obudowa, złącze RJ45, montowany w blacie biurka
uczniowskiego
wbudowany w blat, wyświetlacz LCD, port USB i SD card, funkcje: rejestracja bezpośrednio na karcie
1
pamięci SD lub USB, kopiowanie pamięci masowych i usunięcie aktualnie słuchanego utworu, obsługa
pilotem

5.

pulpit ucznia

6.

rejestrator cyfrowy

7.

głośnik montowany
w biurku lektorskim

2-drożne głośniki współosiowe, moc max: 80W, impedancja: 4 Ω, pasmo przenoszenia: 100Hz - 20000Hz,
czułość: 88 dB 1W/1M, rozmiar magnesu: 5.3oz, średnica: 6.3 Cal

2

8.

Blat biurka
nauczyciela

Elementy wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. 18mm, blat grubości min. 25 mm, wykończenie
blatu grubą okleiną PCV (2 mm), blenda min. 50 cm wysokości, kanał kablowy między blatem a blendą,
wymiary 150-160 cm x 75 cm, narożniki blatu zaoblone. Na całej długości biurka nadstawka
prywatyzująca. Biurko posiada z lewej strony otwarte półki z wariantem wstawienia jednostki centralnej
komputera, z prawej strony zamykaną szafkę na sprzęt elektroniczny oraz półkę pod klawiaturę

1

9.

Blat stołu
uczniowskiego
2osobowy prosty

Elementy wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. 18mm, blat grubości min. 25 mm, wykończenie
blatu grubą okleiną PCV (2 mm), blenda min. 50 cm wysokości, kanał kablowy między blatem a blendą
min 12 cm x 12cm, przepusty kablowe, wymiary 120-130 cm x 50-60 cm, wysokość 59-82 cm, ustawione

6
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w podkowę, stoliki szczytowe mają zaokrąglone rogi blatu
10.

Blat stołu
uczniowskiego
2osobowy łukowy
(narożny)

Informacje dodatkowe

Elementy wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. 18mm, blat grubości min. 25 mm, wykończenie
blatu grubą okleiną PCV (2 mm), blenda min. 50 cm wysokości, kanał kablowy między blatem a blendą
min 12 cm x 12cm, przepusty kablowe, wymiary 130-150 cm x 50-60 cm, wysokość 59-82 cm, ustawione
w podkowę









3.

2

gwarancja na pracownię minimum 60 miesięcy w tym na słuchawki
dołączone do oferty certyfikaty CE na pracownię i słuchawki
"dołączone do oferty certyfikaty potwierdzające dopuszczenie oferowanych mebli do pracowni językowej
do stosowania w szkołach, tj. że meble są zgodne z normami: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007,
PN-F-06009:2001, PN-F-06010-01:1990"
nieodpłatne aktualizacje oprogramowania co najmniej przez okres gwarancji na pracownię
dostarczenie z pracownią instrukcji w języku polskim
dostarczenie urządzeń, instalacja w miejscu wskazanym przez zamawiającego, rozruch technologiczny i
przeszkolenie użytkowników z obsługi pracowni

Termin realizacji zamówienia:
Zgodnie z harmonogramem dostaw wskazanym przez zamawiającego nie później do 24.12.2018 r.

4.

Kryteria wyboru: cena - 100%.
Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów,
zgodnie ze wzorem:
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Oferta o najniższej cenie brutto
C = ------------------------------------------------ x 100
Cena brutto oferty badanej
gdzie: C - wartość punktowa badanej oferty
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów, spełniająca wymagania zapytania ofertowego.
5.

Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz.

6.

Oferta winna zawierać: aktualne dane kontaktowe z oferentem (w tym: adres mailowy), wyszczególnienie zawartości poszczególnych pozycji, ceny
jednostkowe, wartość oferty i termin realizacji.

7.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, ul. Porzeczkowa 11, 15-815 Białystok, w sekretariacie /
przesłać pocztą elektroniczną* na adres zsp4@um.bialystok.pl do dnia 07.12.2018 r. do godz. 10:00.

8.

Osobą do kontaktu z wykonawcami jest: Monika Wiśniewska, tel. +48 600 415 522, e- mail: zsp4@um.bialystok.pl.

9.

Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym z zastrzeżeniem pkt. 10.

10.

Zamawiający w toku badania i oceny ofert wezwie wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oferty, a w przypadku niekompletności oferty w
zakresie wymaganych dokumentów, Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia.

11.

Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie.

12.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i
przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym, z zastrzeżeniem pkt. 14.
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13.

Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania pisemnie/faksem/drogą elektroniczną.*

14.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.

Beata Falkowska – dyrektor ZSP4
…………………….………………………………
(podpis Kierownika Zamawiającego
_________________
* niepotrzebne przekreślić
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Miejsce….…………….., dnia ………………….

………….…………………….
( pieczęć zamawiającego)

FORMULARZ OFERTY
Dane kontaktowe:
Imię: ………………………………………………
Nazwisko: …………………………………………
Adres: ……………………………………………..
Numer telefonu: …………………………………..
Adres mailowy: …………………………………...
Adres WWW: …………………………………….

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/PROJEKT/2018 przedkładamy ofertę na wykonanie
zamówienia na sprzedaż, dostawę i montaż pracowni językowej w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 4 w Białymstoku:
WARTOŚĆ OFERTY
Netto:

Słownie:

VAT:

Słownie:

Brutto:

Słownie:

Oświadczamy, że:
1. Wszystkie sprzęty są przeznaczone dla dzieci w wieku szkolnym oraz posiadają niezbędne
atesty umożliwiające ich wykorzystanie w szkole1.
2. Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do jego treści żadnych
zastrzeżeń.
1

Jeśli dotyczy.
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3. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania
ofert.
4. Posiadamy niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny umożliwiający realizację
zamówienia.
5. Zobowiązujemy się do dostarczenia zamówienia zgodnie z harmonogramem dostaw
wskazanym przez Zamawiającego.
6. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

………………………………………..
/podpis z pieczątką imienną lub czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta/
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