
 

 

XVIII  LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                                                             Szczecin, dn. 16.11.2020 r. 

Ul.  Hoża  1  

71-699  Szczecin 

 

 

 

 

 

 

                                                            ZAPYTANIE  OFERTOWE  NR.   01/2020 

 

Dotyczy :  Dostawa, szkolenie i montaż  sprzętu  TIK w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej             

infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 

                 informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 -  „Aktywna tablica”.    

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

 

XVIII Liceum Ogólnokształcące -  Gmina Miasto Szczecin 

Ul. Hoża  3,  71-699  Szczecin, 

NIP :  8512541499 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, szkolenie i montaż sprzętu TIK, zgodnie z poniższą specyfikacją: 

 

1. Monitor interaktywny dotykowy LED o przekątnej min. 65 cali, 4K Android, 

 odtwarzający głos, z pilotem, pisakami i oprogramowaniem, posiadający 

 złącza : HDMI, VGA, USB, SD Card, Audio In a także odpowiednie 

 okablowanie i zamocowanie gotowe do montażu na ścianie                                                 -      1  szt. 

 

2. Projektor krótkoogniskowy 3LCD o rozdzielczości co najmniej 1024 x 768 

 i czasie pracy lampy co najmniej  5 000 h, posiadający pilota oraz  

 złącza: HDMI, VGA, USB                                                                                           -      2 szt.                                     

 

3. Tablica multimedialna interaktywna ceramiczna wraz z oprogramowaniem, 

posiadającym sterowniki zgodne z systemem operacyjnym Windows  7,8 10, 

obsługiwana za pomocą palca lub pisaków, współpracująca z komputerem 

 i projektorem multimedialnym wymienionym w punkcie 2, 

 o wymiarach   min.  170cm x 120 cm  oraz dla każdej  zestaw głośników, 

  tzw.  soundbary                                                                                                                     -     2 szt.                                          

 

Ogólna wartość w/w sprzętu wraz z usługą montażu i szkolenia nie może przekroczyć  

kwoty 17 500 zł brutto. 

Ponadto sprzęt  powinien spełniać następujące warunki: 

a. posiadać  deklarację CE, 

b. posiadać certyfikat ISO 9001 dla producenta, 

c. powinien być fabrycznie nowy (wyprodukowany nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolny od 

obciążeń prawami osób trzecich, 

d. mieć dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania sporządzone w języku polskim, 

e. posiadać okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata. 

 



 

          

III. TERMIN  I  MIEJSCE  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiot zamówienia będzie dostarczony na adres Zamawiającego, zamontowany oraz zostanie 

przeprowadzone szkolenie nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi sprzętu, w terminie najpóźniej do czterech  

tygodni od momentu dostawy. 

 

 

IV.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

Oferta powinna być : 

1. Opatrzona pieczątką firmową; 

2. Posiadać datę sporządzenia; 

3. Podpisana czytelnie przez wykonawcę. 

          

          Oferta powinna zawierać: 

1. Wartość oferty (wartość netto, brutto) w podziale na pozycje wymienione w formularzu ofertowym; 

2. Nazwę, model, typ, producenta sprzętu; 

3. Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, NIP, E-mail. 

    

V.   MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

 

1. Termin złożenia oferty do  18.11.2020 r. do godz. 15.00.  

2. Ofertę sporządzoną w języku polskim zawierającą pełną nazwę oferenta, adres lub siedzibę oferenta,, 

numer telefonu, NIP, cenę przedmiotu zamówienia, należy załączyć kserokopię wypisu z rejestru 

przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie 

wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty i przesłać na adres: 

 

            XVIII Liceum Ogólnokształcące 

            Ul.  Hoża  3 

            71-699  Szczecin          

             

             lub adres E-mail:    lo18@miasto.szczecin.pl 

 

3. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie:   lo18@miasto.szczecin.pl 

     

VI. INFORMACJE  DODATKOWE 

 

1. Zamawiający podpisze z Oferentem stosowną wcześniej zaakceptowaną przez radcę Biura Prawnego UM 

Szczecin umowę na wykonanie usługi. 

2. Dodatkowych informacji udziela p. Sławomir Reczka, tel. 91-4420905 w. 117,  

E-mail:  kierowniklo18@miasto.szczecin.pl 
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