
GMINA OPOCZNO
ul. Sworniejska 6,26-300 Opoczno
te\. (0-44) 7363100, fax (0-44) 7363111

NIP: 768-171-75-75
Załqcznik nr 2

do Regulaminu udzielania zamówień
o wartości nieprzekraczajqcej

wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 000 euro

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na realizację zadania: Dostawa sprzętu multimedialnego w ramach programu
ekologicznego realizowanego w Przedszkolu nr 2 w Opocznie.

I. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę
oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na realizację
zadania: "Dostawa sprzętu multimedialnego w ramach programu ekologicznego
realizowanego w Przedszkolu nr 2 w Opocznie". Oferta powinna zostać napisana w
języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obejmować całość
zamówienia określonego przez Zamawiającego.

II. Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa sprzętu multimedialnego w ramach programu
ekologicznego realizowanego w Przedszkolu nr 2 w Opocznie.

Dostawa:

1. Laptopa - 1szt.
2. Projektora multimedialnego - 1 szt.
3. Ekranu projekcyjnego - 1 szt.
4. Telewizora - 1 szt.
5. Odtwarzacza DVD/Blu-Ray - 1 szt.

Parametry techniczno - użytkowe zamawianego sprzętu·
Rodzaj

Ilość
sprzętu Szczegółowy opis - minimalne wartości parametrów techniczno -

użytkowych

Jasność:
minimum 3000 ANSI lumenów w trybie pełnej

jasności
Kontrast: 10.000:1

Rozdzielczość: 1280 x 800 WXGA

Technologia obrazu 3LCD

Proporcje obrazu 16:10

Korekcja zniekształceń w pionie +/- 30, w poziomie +/- 30,
Projektor 1

Żywotność lampy: minimum 5000 godzin w trybie pełnej jasności

Cinch audio in; Stereo mini jack audio in (2x);
Stereo mini jack audio out; RGB in(2x); S-Video

Złącza: in; Component in (2x); Composite in; HOMI in;
VGA out; VGA in (2x); Ethernet interface (100
Base -TX/1 OBase-T); RS-232C; USB2.0 Typ B

Głośniki Zintegrowany 5 W

Pilot + baterie,
Akcesoria standardowe Kabel komputerowy,

Instrukcja obsługi.



Przewód zasilania,
Torba.

Gwarancja na projektor i
TAK

lampę 24 miesiące

Ekran • Wielkość ekranu: minimum 15,6"
• Rozdzielczość minimum: 1920 x 1080 pikseli
Procesor uzyskujący wynik co najmniej 3970
punktów w teście Passmark - CPU Mark
według wyników procesorów publikowanych

Wydajność obliczeniowa na stronie
http://www.cpubenchmark.net/cpuJist.php
(do oferty dołączyć wydruk ze strony z
wynikiem zaoferowanego procesora).

Pamięć operacyjna RAM
Pojemność: 6 GB z możliwością rozszerzenia

Parametry pamięci
Dysk twardy o pojemności minimum l TB

masowej

Wydajność grafiki • Powinien wspierać technologię DirectX w
wersji 11

• Pamięć własna minimum 2GB
Wymagania dotyczące

akumulator (minimum 6 godz. pracy)
baterii

Waga
Poniżej 3 kg

• l x USB3.0 i 2 x USB2.0,

• Gniazdo słuchawek

• Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Mbps
Ethernet

Laptop l • Wi-Fi 802.11 b/g/n,

• Nagrywarka DVD+/-RW,

� Czytnik kart pamięci
Wymagania dodatkowe SD/SDHC/MemoryStick

� Zintegrowana kamera i mikrofon

• Wbudowane głośniki,

• Złącze D-Sub/ VGA

� Wyjście HDMI,

• Torba na notebooka,

• Myszka bezprzewodowa + akumulatory AA
i ładowarka

• Minimum 24 miesiące gwarancji od daty
dostawy komputera - serwis realizowany
w trybie "door to door".

• Usunięcie awarii nastąpi w ciągu 14 dni
roboczych od daty zgłoszenia awarii.

Warunki gwarancji • W przypadku braku możliwości naprawy w
w /w terminie podstawienie sprzętu
zastępczego o niegorszych parametrach
technicznych. W przypadku awarii dysków
twardych w okresie gwarancji, dyski
pozostają u Zamawiającego.

• Serwis urządzeń musi byś realizowany przez
producenta lub autoryzowaneqo

http://www.cpubenchmark.net/cpuJist.php


partnera serwisowego producenta.
Dostęp do aktualnych sterowników

Wsparcie techniczne niezbędnych do instalacji w komputerze
urządzeń.
System operacyjny: Windows 8.x w polskiej

SystemjOprogramowanie:
wersji językowej, Pakiet Biurowy: Microsoft
Office Home 2013
Ochrona: oprogramowanie antywirusowe z
licencją na 2 lata.

Gwarancja 24 miesiące

Format 1:1

Materiał Mott White
Współczynnik odbicia 1.1
światła

Ekran Wysokość powierzchni
projekcyjny

l
projekcyjnej

240 cm

Szerokość powierzchni 240 cm
projekcyjnej
Rodzaj ekranu przenośny, ręczny, składany

Sposób mocowania trójnóg

Wielkość ekranu 42"

Rozdzielczość ekranu 1920x1080 (Fuli HD)

Format obrazu 16:9

Technologia obrazu LED,3D

Funkcje dodatkowe Konwersja obrazu 2D na 3D, 3D na 2D, PYR -
obrazu nagrywanie USB

Głośniki 2x10W
Telewizor l Tunery TV DVB-S, DVB-C, DVB-T

Funkcje SmartTV
HDMI (3x), USB (3x), gniazdo CI. Ethernet, WiFi.

Interfejsy Component Video, Kompozytowe AV, Euro-
Scart (l x)

Załączone wyposażenie
Pilot + baterie, okulary 3D x 10 szt, podstawa,
instrukcja obsługi

Gwarancja 24 miesiące

Wyposażenie
Konwersja 2D do 3D, obsługa 3D, skalowanie
do FullHD 1080

Odtwarzacz Złącza HDMI, USB, Ethernet
DVD/Blu - l

MP3, Blu-ray, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD-
ray Odtwarzane formaty

R

Gwarancja 24 miesiące

Dodatkowe wymagania:
l) Termin realizacji zamówienia: 22 czerwca 2015 r. - wymagany.
2) Gwarancja min. 24 m-ce od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.
3) Miejsce dostawy: Przedszkole nr 2, ul. Szkolna 11, 26 -300 Opoczno.

II. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymji kryteriumjiami:
Najniższa cena, kryterium wagowe: 100%



III. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące
dokumenty:
l. Wypełniony formularz ofertowy.
2. Parafowany no każdej stronie egzemplarz projektu umowy.
3. Karty katalogowe lub specyfikacjo oferowanego sprzętu.

IV. Opis sposobu obliczania ceny:
W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.
Wykonawco jest zobowiązany do podania ceny netto usługi będącej przedmiotem
zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT.

V. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną dostawę obowiązuje przez cały okres
obowiązywania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.

VI. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 8 czerwca 2015 r. do godz. 14:00 w siedzibie
Zamawiającego ul. Staromiejsko 6, 26-300 Opoczno, sekretariat Urzędu Miejskiego, w
zamkniętej kopercie opisanej zgodnie ze wskazówkami z pkt. I. Oferto otrzymano przez
Zamawiającego po upływie terminu no składanie ofert zostanie zwrócono bez
otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegało procesowi oceny. Wykonawco może
złożyć tylko jedną ofertę, wykonawco może wprowadzić zmiany lub wycofać złożono
przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego no składanie ofert.

VII. Miejsce oraz termin otwarcia oferty:
Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi 8 czerwca 2015 r. godz. 14:30 w
siedzibie Zamawiającego ul. Staromiejsko 6, 26-300 Opoczno, pok. 82. Osobą
uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest Pani Magdaleno Jarzębowska, tel. 44 736-
31-27.

VIII. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
W terminie do 3 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty
Wykonawco, którego oferto zostało uznano za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest
zobowiązany do podpisania umowy. Umowo musi zawierać w swojej treści wszystkie
elementy oferty Wykonawcy.

Zastępc. a b ~iSTR7.A
.-I' '../,!fI

28. Q5:J01.5.~~·K~~ .
(dato, podpis)

Załgczniki:
l. Formularz ofertowy.
2. Projekt umowy.


