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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu 

28-366 Małogoszcz, ul. 11 Listopada 14 b, 41 385-54-70 

e-mail: lomalogoszcz@poczta.onet.pl  

www.lomalogoszcz.pl 

                                                      Małogoszcz, 27 listopada 2020 r. 

Wniosek o złożenie oferty cenowej 

na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji  Rządowego programu rozwijania szkolnej 

infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – 

komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica” 

I. Zamawiający: 

Nabywca 

Gmina Małogoszcz 

ul. Jaszowskiego 3a, 28-366 Małogoszcz 

NIP: 656-22-18-144 

 

Odbiorca: 

Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu 

ul. 11 Listopada 14 b, 28-366 Małogoszcz,     tel. 41 38 55470     

e-mail: lomalogoszcz@poczta.onet.pl 

 

II. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zapytania jest przedstawienie oferty na dostawę 5 sztuk laptopów  wraz ze 

sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub 

nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej dla potrzeb 

realizacji  Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów 

i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – 

„Aktywna Tablica”, zgodnie z następującą specyfikacją techniczną: 

Procesor – Intel Core i5   9 generacji i nowsze 

Pojemność pamięci RAM – od 8 GB 

Typ i pojemność dysku – dysk SSD,   256 GB i większy 

System operacyjny – Microsoft Windows 10 Home PL 

Typ karty graficznej – zintegrowana + dedykowana (opcjonalnie) 

Rozdzielność – FHD 

Wielkość ekranu – 15,6” 

Typ ekranu – IPS 

Dźwięk – wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon 

Kamera – wbudowana 

Inne funkcje – złącza USB 3, wyjścia słuchawkowe/ wejście mikrofonowe, 

                        czytnik kart pamięci (opcjonalnie) 
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III. Warunki, jakie musi spełniać zamawiany sprzęt:  

1) posiada deklarację CE;  

2) posiada certyfikat ISO 9001 dla producenta;  

3) jest fabrycznie nowy (wyprodukowany nie wcześniej niż 9 miesięcy przed 

dostawą) i wolny od obciążeń prawami osób trzecich;  

4) posiada dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, 

sporządzone w języku polskim;  

5) posiada okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy 

niż 2 lata od daty sprzedaży sprzętu. 

 

IV. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się oferent, który spełnia warunki określone poniżej: 

1) posiadanie uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności,  

2) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem 

technicznym i osobowym odpowiednim do wykonania zamówienia, 

3) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia, 

4) dochowanie wszystkich terminów określonych w niniejszym zapytaniu, 

5) dochowanie formy rozliczenia z Zamawiającym na podstawie faktury VAT. 

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Ofertę należy składać na załączonym do wniosku formularzu. 

VI. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA ORAZ OCENA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

lomalogoszcz@poczta.onet.pl,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres 

Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Powstania Styczniowego ul. 11 Listopada 

14b, 28-366 Małogoszcz do dnia 04.12.2020r.  do godz. 16.00. 

2. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

Cena – 100 %. 

3. Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonana w dniu 07.12.2020r.. 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową. 

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

7. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.lomalogoszcz.pl 
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VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Wykonawca zapewnia  dostawę przedmiotu zamówienia na adres Odbiorcy /Liceum 

Ogólnokształcące w Małogoszczu/, instalację systemu operacyjnego oraz uruchomienie 

sprzętu w terminie do 30 grudnia 2020r.. 

VIII.  DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela p. Krzysztof Lesisz   

adres e-mail lomalogoszcz@poczta.onet.pl, tel. 41 3855470 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 


