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Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego 

Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Stowarzyszenie Edukacyjne Braniewo dn. 04.02.2014 

„DRABINA” 

ul. PCK 4 

14-500 Braniewo 

e -mail: drabinasp3@wp.pl 
 

 
Zapytanie ofertowe numer 6/2014 

 

dotyczące wyposażenie Klubu Czytelnika z multimedialnym centrum informacyjnym. 

w ramach zamówienia publicznego (bez zastosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 

art. 4 pkt. 8 z 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759) . 

 
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013”. 

 
I. Zamawiający: 

 
 

Stowarzyszenie Edukacyjne „DRABINA”, ul. PCK 4, 14-500 Braniewo 

NIP 582 162 48 56 

REGON 2813 60 982 

KRS 0000 40 54 35 

 
II. Rodzaj zamówienia: 

 
Zakup, dostawa materiałów stanowiących  wyposażenie klubu -  załącznik  nr 1 – 

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 
III. Wymagania zamawiającego: 

 
 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 Sprzęt  komputerowy  i  multimedialny  oraz  oprogramowania  muszą  posiadać 

certyfikaty legalności. 

 
IV. Termin wykonania zamówienia: 

 
 

Termin  wykonania  przedmiotu  zamówienia  to  4  tygodnie  od  momentu  wybrania 

oferenta 

 
V. Opis sposobu przygotowania oferty: 

 
 

Oferta powinna być przygotowana na załączonym wzorze (załącznik nr 2). 
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VI.Miejsce oraz termin składania ofert:   
 
 

a) Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

drabinasp3@wp.pl do 20.02.2014 do godziny 15.00. 

b) Ocena oferty zostanie dokonana w dniu 20.02.2014 o godz. 15.15, a wyniki i 

wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony dnia 21 02. 2014 w siedzibie 

Stowarzyszenia Edukacyjnego „DRABINA” oraz na stronie internetowej pod 

adresem www.sp3braniewo.pl 

c) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

d) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 

e) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od oferentów 

wyjaśnienia treści złożonych ofert. 

f) Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.sp3braniewo.pl oraz w siedzibie 

stowarzyszenia. 

 
VII. Ocena ofert: 

 
 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
 
 

1) Zgodność z zamówieniem i cena - 90%; 

2) Czas gwarancji producenta i warunki serwisu 10%; 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za 

pośrednictwem poczty elektronicznej i strony internetowej www.sp3braniewo.pl 
 

VIII. Dodatkowych informacji udziela Dariusz Grzelak i Bernadeta Kryger pod 

numerem telefonu 507 599 279 lub 55-644-28-58 w godz. od 8.00 do 15.00 od 

poniedziałku do piątku lub mailowo: drabinasp3@wp.pl 
 

Wykaz załączników: 
 
 

1. Zał. Nr 1- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 

2. Zał. Nr 2- Wzór oferty 

mailto:drabinasp3@wp.pl
http://www.sp3braniewo.pl/
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 

 
a) zakup urządzeń 

 
 

1. Zestaw 

multimedialny 

– 1 zestaw 

Projektor multimedialny do dosyć mocno nasłonecznionej Sali (z 

rozdzielczością min. 1024x768WXGA, z optyką DLP 3D READY, 

żywotność lampy do 6000 godzin, kontrast min. 10000:1); 

 
Ekran podwieszany (sufitowy), ręcznie rozwijany o powierzchni 

wizyjnej 200x200 z czarnym obramowaniem, najlepiej z mechanizmem 

sprężynowym i automatyczną blokadą; 

 
Laptop: procesor: ilość rdzeni - min. 2, taktowanie min. 2,4 GHz; 

pamięć operacyjna: pojemność min. 4GB; matryca: przekątna od 17”, 

rozdzielczość - 1600 x 900, karta graficzna – dedykowana o pamięci 

własnej min. 1 GB, typ podświetlenia - dioda LED HD; dysk twardy: 

pojemność dysku min. 500GB; karta dźwiękowa; komunikacja: karta 

sieciowa Wi-Fi - 802.11b/g/n, bluetooth; złącza: VGA (RGB), HDMI, 

zintegrowany czytnik kart pamięci; klawiatura - pełnowymiarowe 

klawisze, system operacyjny: Windows 8 Pl, 64 bit; gwarancja min. 24 

miesiące, nagrywarka DVD-RW; 

 
Microsoft Office 2010 Pl lub 2013 Pl;  

Program antywirusowy 1u 3y; 

Zestaw głośników 2+1 

2. Zestaw 

komputerowy 

– 2 zestawy 

Procesor (4-rdzeniowy); karta graficzna HD; pamięć RAM (min. 

DDR3 4GB 1600MHz); dysk twardy: min. 500GB; karta sieciowa, 

karta dźwiękowa, DVD-RW DL; Windows 8; karta sieciowa Wi-Fi 

(wewnętrzna) 

Program antywirusowy 1u 3y; 
Microsoft Office 2010 Pl lub 2013 Pl; 

Zestaw urządzeń wskazujących przewodowych (klawiatura, 

myszka); 

Monitor LED – min. 21” Full HD, kompatybilny z kartą graficzną 

jednostki centralnej 

3. Drukarka 

kolorowa 

wielofunkcyjna 

– 1 sztuka 

 
Drukarka atramentowa A3, kopiarka, skaner ADF A3, faks, USB, WI-FI, 
automatyczny dupleks; 
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4. 

Czytnik 

e-booków – 

10 sztuk 

Pojemność: 4GB, rozdzielczość: 800 x 600, rozmiar ekranu: 6 cali, 

wyświetlacz L-ink – tak, wyjścia USB i słuchawkowe, czytnik kart 

pamięci microSD, kabel USB w zestawie, mile widziane etui; 

obsługiwane typy plików min.: EPUB, PDF, TXT, MOBI, PDB, DJVU, 

RTF, MP3, WAV, BMP, GIF, JPG, PNG 

Obsługa zabezpieczeń DRM 

5. Tablet – 5 

sztuk 

Przekątna ekranu: 7-10,1 cali, pamięć RAM: minimum 1GB, pamięć 

flash 8GB; rozdzielczość min. 1024x600, czas pracy baterii od 4 -10 h, 

WI-Fi 802.11 b/g/n,, procesor 2-rdzeniowy min. 1,2GHz, kamera, 

mikrofon, czytnik kart pamięci mSD, system Android min. 4.1, port 

micro USB, preferowany ekran pojemnościowy, mile widziana 

aluminiowa obudowa, etui, klawiatura 

6. Laptop -1 
sztuka 

procesor: ilość rdzeni - 2, taktowanie min. 2,5 GHz; pamięć operacyjna: 
pojemność min. 4GB; matryca: przekątna 17”, rozdzielczość - 1600 x 
900, karta graficzna – dedykowana o pamięci własnej min. 1 GB; 
WI-Fi 802.11 b/g/n, typ podświetlenia - LED; dysk twardy: pojemność 
dysku min. 500GB; system audio; komunikacja: karta sieciowa Wi-Fi - 
802.11b/g/n, bluetooth; złącza: VGA (RGB), HDMI, zintegrowany czytnik 
kart pamięci; klawiatura - pełnowymiarowa, system operacyjny: Windows 
8 Pl, 64 bit; gwarancja min. 24 miesiące, nagrywarka DVD-RW;  
Microsoft Office 2010 PL; 
Program antywirusowy 1u 3y; 

7. Sprzęt 
nagłaśniający 

Przykładowa specyfikacja techniczna: 

 Funkcjonalna konstrukcja umożliwiająca łatwy 
transport i instalację, 

 Pięciokanałowy stereofoniczny wzmacniacz o mocy 300 W, 

 Dwa wejścia stereo, 

 Wysokiej jakości cyfrowy pogłos, 

 Pięciozakresowy korektor graficzny 

 System eliminowania sprzężeń, 

 300 W mocy wyjściowej (150 W na kanał), 

 Dwie kolumny z 10" głośnikami i piezoelektrycznymi 
głośnikami wysokotonowymi, 

 2 statywy głośnikowe, 

 Kable głośnikowe, 

 Mikrofon dynamiczny + kabel, 

b) Instalacja urządzeń - Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i zainstalowania 
 

zamówionego sprzętu komputerowego i multimedialnego. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
 
 
 

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

/Miejscowość i data/ 
 

Nazwa i adres Dostawcy: 
 
..................................................................................... 

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

 
województwo ………………………………………………………………….. 

adres do korespondencji ............................................................................ 

tel.................................................................................. 
 
fax na który zamawiający może przesyłać korespondencję................. 

 

 
 
 

NIP.............................................. REGON ................................................. 
 

Stowarzyszenie Edukacyjne „DRABINA” 

Ul. PCK 4 

14-500 BRANIEWO 
 

 
 
 

OFERTA CENOWA 
 

 
 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie ze szczegółowym opisem 

przedmiotu zamówienia i wzorem umowy za cenę ryczałtową realizacji całego 

zamówienia               /brutto/:                 ................................................               PLN, 

słownie:  ....................................................................................................................................... 

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

obejmującego: 
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Lp.  Rodzaj: Ilość 

sztu

k 

Cen

a 

netto 

Wartość 

netto: 

Wartość 

brutto: 

1 
Zestaw 

multimedialny 

Projektor 1    

Ekran 200x200 cm 1    

Windows-laptop 1    

MS Office 2010 lub 2013 

oprogramowanie 

1    

Program antywirusowy 1    

Zestaw głośników 1    

2 
Zestaw 

komputerowy 

Komputer stacjonarny 2    

Program antywirusowy 2    

MS Office 2010 lub 2013 

oprogramowanie 

2    

Klawiatura Desktop+mysz 2    

Monitor LED 22”-21,5” 2    

3 Drukarka kolorowa wielofunkcyjna 1    

4 Czytnik e-booków 10    

5 Tablet 5    

6 Laptop 1    

7 Sprzęt nagłaśniający 1    

Kwota łącznie:    

 

2. Dostawę stanowiącą przedmiot zamówienia wykonamy w terminie 4 tygodni od dnia 

wyboru oferenta. 

 

3. Na  urządzenia  objęte  niniejszym  zamówieniem  zobowiązujemy  się  do   udzielenia 

gwarancji na okres …...................................................................................................... 

 

4.Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi zamawiający 

w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

 
5. Nazwisko i Imię .….......................................................................................................... 

/osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty - podać nazwę wykonawcy i adres/ 

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

6. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty : pełnomocnictwo osoby 

upoważnionej do reprezentowania dostawcy 

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

Podpis dostawcy (osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania dostawcy) 


