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§ 1. Nazwa i adres Zamawiającego: 
 

1.   Nazwa:              Gmina Pysznica 
             Adres:               37– 403 Pysznica ul. Wolności 277  

                            woj.  podkarpackie, kraj: Polska 
NIP:                  865-23-97-341         REGON:           830409117   
Adres internetowy: www.pysznica.bip.gmina.pl 

              Numer telefonu:   +48 158410004,  +48 158410198 
 Numer faksu:        +48 158410017   
 

2.  Zgodnie z § 1 Zarządzenia nr 45/2004 Wójta Gminy Pysznica z dnia 30 lipca 2004 roku                 
w sprawie regulaminu pracy w Urzędzie Gminy pracowników Zamawiającego obowiązuje 
pięciodniowy tydzień pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. 

 

 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejszy dokument 
oznaczone jest znakiem: RI.I.271.3.2014. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się 
na podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym. 

 

 4.  Publikacja ogłoszenia o zamówieniu: 
      Numer ogłoszenia: 172934 -2014 
      Data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 22.05.2014  
 
 

§ 2. Tryb udzielenia zamówienia: 

    Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1          
w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. z 2013 r. 
Dz. U. poz. 907 ze zmianami), zwanej dalej ustawą lub Pzp. 

 
 

§ 3. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest:  

 

Zakup wyposażenia dydaktycznego do ZS w Pysznicy, ZS w Jastkowicach,  
ZS w Kłyżowie, Przedszkola w Pysznicy oraz PSP w Krzakach w ramach projektu:    

„Poprawa warunków kształcenia w jednostkach oświatowych na terenie gminy Pysznica”  

 

       2. Dostawa obejmuje: 
1) zestawy interaktywne w ilości 10 kompletów do placówek oświatowych na terenie Gminy  
    Pysznica w szczególności: 

 

Lp. 
 

Nazwa placówki 
 

Adres/telefon Ilość 
zestawów 

 

1. 
 

ZS w Pysznicy ul. Wolności 324, 37-403 Pysznica 
tel: 15 814 40 67 

 

3 
 

2. 
 

ZS w Jastkowicach ul. Mickiewicza 1, 37-403 Pysznica 
tel: 15 841 03 11 

 

2 
 

3. 
 

ZS w Kłyżowie ul. Mickiewicza 70, 37-403 Pysznica 
tel: 15 841 07 46 

 

2 
 

4. 
 

PSP w Krzakach ul. Nowa 15, 37-403 Pysznica 
tel: 15 841 07 47 

 

2 
 

5. 
 

Przedszkole w Pysznicy ul. Wolności 295, 37-403 Pysznica 
tel: 15 841 00 34 

 

1 
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2) wyposażenie do pracowni językowych do placówek oświatowych na terenie Gminy 
Pysznica: 

 
 

Lp. 
 

Nazwa placówki 
 

Adres/telefon Ilość 
pracowni/stanowiska 

 
1. 

 
ZS w Jastkowicach 

ul. Mickiewicza 1,  
37-403 Pysznica 
tel: 15 841 03 11 

 
1/24 stanowiska 

 
2. 

 
ZS w Kłyżowie 

ul. Mickiewicza 70,  
37-403 Pysznica 
tel: 15 841 07 46 

 
1/24 stanowiska 

 
3. 

 
PSP w Krzakach 

ul. Nowa 15,  
37-403 Pysznica 
tel: 15 841 07 47 

 
1/16 stanowisk 

 
           3)  klocki edukacyjne do Urzędu Gminy w Pysznicy ul. Wolności 277, tel: 158410132.  
 

3. Zakres dostawy wyposażenia dydaktycznego przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 
obejmuje:  

     a)  sprzęt, którego parametry minimalne zostały określone w Szczegółowej specyfikacji dostaw 
- załącznik nr 1 do siwz, 

     b) montaż, instalację i konfigurację oprogramowania systemowego, podłączenie do istniejącej 
instalacji elektrycznej oraz uruchomienie dostarczonego sprzętu multimedialnego                            
w porozumieniu z Dyrektorami wykazanych powyżej placówek oświatowych na terenie Gminy 
Pysznica, 
c) przeprowadzenie niezbędnych szkoleń z zakresu obsługi sprzętu multimedialnego wśród 
wyznaczonych pracowników placówek oświatowych w niezbędnej ilości godzin zegarowych.  

 

4.  Określenie przedmiotu Zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
      32322000-6  Urządzenia multimedialne 
      38653400-1  Ekrany projekcyjne 
      32342100-3  Słuchawki  
      38652100-1  Projektory  
      30213100-6  Komputery przenośne 
      32342412-3  Głośniki  
      31324400-6  Kable przyłączeniowe 
      39160000-1  Meble szkolne 
      48190000-6  Pakiety oprogramowania edukacyjnego 
      48000000      Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 
      37520000-9  Zabawki 
      39162100-6  Pomoce dydaktyczne 

         
 

5. Wymagania stawiane Wykonawcy: 
 

    5.1. Wymaga się, aby Wykonawca udzielił 3 lat gwarancji na wyposażenie dydaktyczne objęte 
dostawą. 

 

       5.2. W przypadku gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji 
będącej załącznikiem do SIWZ przez wskazanie przykładowych nazw, znaków towarowych lub 
pochodzenia, dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych.  
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     Wszystkie wskazane z nazwy wyposażenie dydaktyczne i przyjęte oprogramowanie należy 
rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów 
jakościowych.  Sprzęt równoważny musi być w ofercie wymieniony z nazwy, a ciężar 
udowodnienia, że posiadają parametry wymagane przez Zamawiającego leży po stronie 
Wykonawcy.  

 

6. Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia znajduje się w przedziale 30 000 do 207 000 
euro, czyli jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 
8 Pzp. 

 
 

§ 4. Termin wykonania zamówienia: 
 
Termin wykonania zamówienia rozpoczyna się z dniem podpisania umowy, a zakończenie do 15 lipca 
2014 roku. 
 
 

§ 5.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych  
        warunków:  
 
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału                   

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp dotyczące: 
 

1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia. 

 

1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonywania zamówienia:  
Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku, Zamawiający żąda od Wykonawcy 
wykazania się dostawą, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanej, dostawy tożsamej z przedmiotem zamówienia, o wartości nie mniejszej niż  
100 000,00  zł brutto w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,           
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa/y zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału 
w postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia – na podstawie analizy złożonych przez 
Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.  
W przypadku Wykonawców rozliczających się w innej walucie niż PLN (polski złoty), 
przeliczenia walut należy dokonać według tabeli kursów średnich opublikowanych przez 
Narodowy Bank Polski w dniu wykonania zamówienia przez Wykonawcę, a jeżeli w tym dniu 
kursów nie ogłoszono, to według kursów ostatnio przed tą datą ogłoszonych. 
 

1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia:  
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia. 

 

1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:  
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia. 
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 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału  
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.  

      W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy  
z warunków określonych w pkt. 1.1-1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców 
albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt. 2. powinien spełniać każdy  
z Wykonawców samodzielnie.  

 Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,  
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
Ww. zobowiązanie może być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem przez te podmioty. 

 
 

§ 6.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu               
         potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:  
 
 
 
 

1. W celu potwierdzenia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty Wykonawca 
zobowiązany jest dołączyć: 
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie  

z art. 22 ust.1 pkt.1-4 ustawy Pzp wg wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ; 
 b)  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu każdego z warunków, o których mowa  
w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy 
wspólnie 

 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp należy złożyć następujące 
dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji: 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia 
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, wg wzoru na zał. nr 4 do siwz (oryginał); 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,  
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,  
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące  
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przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega  
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 
 

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, 
o których mowa w pkt. 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

a) nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

Dokumenty, o których mowa w lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w lit. b powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.3.  zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 
reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania 
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed 
notariuszem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę 
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić 
się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
1) Wykonawcy ci muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

2)  W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia publicznego: 
- oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co 

najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 
- dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy                            

z Wykonawców oddzielnie. 
3)  Jeżeli oferta Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, zostanie 

wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.      

4)  W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do 
wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                              
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.  
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Wykonawca wraz z ofertą , składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów                
(Dz. U. nr 50 poz.331 ze zmianami), albo informację, o tym, że nie należy do grupy kapitałowej 
– załącznik nr 5 do siwz. 

 

4. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów: 
 

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii 
potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; W przypadku Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na 
zasobach których Wykonawca polega na zasobach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za 
zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. W  przypadku wątpliwości 
co do autentyczności dokumentów, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub 
notarialnie poświadczonej kopii odpowiedniego dokumentu. Dokumenty sporządzone w języku 
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.    

 
 

§ 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami: 
 
 

1. Tryb przekazywania oświadczeń i dokumentów:  
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 
pisemnie lub faksem – nr faksu Zamawiającego: +48 158410017.  
Forma przekazywania dokumentów za pośrednictwem faksu nie dotyczy: oferty, pełnomocnictw 
oraz dokumentów, o których mowa w § 6 niniejszej SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
przesyłania wszelkich zawiadomień, wezwań i informacji drogą elektroniczną.  
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz  
informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia zgodnie z art. 38 ustawy Pzp.  

3.  Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień  niezwłocznie, jednak nie później niż: 
1)  na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, 
2) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – pod warunkiem, że wniosek               
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie 
terminu składania wniosku, o którym mowa w § 7.3.2 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

5.  Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 
w § 7.3.1) do § 7.3.2). 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić 
treść SIWZ. Dokonana zmiana specyfikacji zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zostanie udostępniona na stronie internetowej 
Zamawiającego i będzie wiążąca.  
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7. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:  
 

7.1.  Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawach proceduralnych (formalno-
prawnych) jest Józef Błażejowicz  –  fax: +48 158410017. 

 

7.2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach związanych                           
z przedmiotem zamówienia:                                                                                                                                                  
•   Aleksander Jabłoński  –  fax: +48 158410017. 
•   Adrian Świątek           –  fax: +48 158410017. 

 

8. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w wersji papierowej udostępniana jest bezpłatnie, 
podobnie jak wersja elektroniczna, która opublikowana jest na stronie:  

     www.pysznica.bip.gmina.pl 
 

 
 
 

§ 8.   Wymagania dotyczące wadium: 
 

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: 
pięć tysięcy złotych).  

 

2. Wadium należy wnieść przed upływem ostatecznego terminu składania ofert, tj. do dnia                    
     30 maja 2014 r. do godz. 10:00.  
 

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:  
a) pieniądzu (tylko przelewem z konta Wykonawcy na konto Zamawiającego);  
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,                      
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  
c) gwarancjach bankowych;  
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia        
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 
1158 z późniejszymi zmianami).  

 

4. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać nazwę postępowania (wraz z nadanym mu 
oznaczeniem referencyjnym), a w przypadku wniesienia wadium w postaci wpłaty pieniężnej 
(przelew) dodatkowo wskazać nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium.  

 

5. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem z rachunku Wykonawcy na wskazany niżej 
rachunek bankowy Zamawiającego, który założony jest w Banku Spółdzielczym Tarnobrzeg Oddział 
Nisko.  

     Nr rachunku bankowego, na który należy wpłacać wadium: 36 9434 1025 2006 1695 1311 0002,          
z zaznaczeniem: wadium – przetarg nieograniczony nr RI.I.271.3.2014. 

     Wadium w formie poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą,                   
a beneficjentem takich dokumentów musi być Zamawiający. Poręczenia lub gwarancje muszą 
zawierać w swojej treści zobowiązania gwaranta/poręczyciela do nieodwołalnej i bezwarunkowej, na 
każde pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium            
w okolicznościach określonych w przepisie art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 

  

6. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania rachunku 
Zamawiającego, natomiast przez skuteczne złożenie wadium w innej formie niż pieniężna należy 
rozumieć złożenie w formie w oryginału odpowiednich dokumentów w siedzibie Zamawiającego,  
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     tj. w Urzędzie Gminy w Pysznicy ul. Wolności 277, I piętro pok. nr 5 (sekretariat ), do dnia      
30.05.2013 r. do godz. 10:00.  

7.  Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.  

8. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium, zostanie przez 
Zamawiającego wykluczony z postępowania.  

 

9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a.  

 

10.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

11.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert.  

 

12.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany 
przez Wykonawcę.  

 

13. Wykonawca utraci wadium (w przypadku wpłaty pieniężnej wraz z odsetkami) na rzecz    
      Zamawiającego, w przypadku gdy jego oferta zostanie wybrana, a:  
      a) Wykonawca odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;  
      b) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  
      c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących  
          po stronie Wykonawcy.  
 

14.  Zamawiający zatrzymuje wadium w sytuacji określonej w przepisie art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.  
 
 

§ 9.  Termin związania ofertą:  
 
Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni.  
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca 
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że 
Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić 
się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  o oznaczony okres – nie dłuższy 
jednak niż 60 dni.  
 
 

§ 10.  Opis sposobu przygotowywania ofert:  
 

1.  Wymogi formalne:  
 

1.1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, w sposób czytelny                     
i przejrzysty.  

       Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.  
1.2. Ofertę należy złożyć na (bądź w formie) drukach: FORMULARZ  OFERTOWY, 

stanowiącym załącznik nr 2 do siwz.  
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1.3. Formularz oferty należy wypełnić przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu 

bez pozostawienia śladu np.: komputerowo, długopisem, cienkopisem, piórem lub za 
pomocą maszyny do pisania.  

1.4. Wszelkie poprawki w ofercie winny być dokonywane poprzez skreślenie omyłki oraz 
postawienie obok korekty parafki osoby lub osób podpisujących ofertę. Nie dopuszcza się 
możliwości dokonywania poprawek omyłek w tekście oferty przy użyciu korektora lub 
odrębnymi pismami dołączonymi do oferty. W celu wyeliminowania ewentualnych 
wątpliwości co do treści oferty oraz zapewnienia jej czytelności i przejrzystości wskazane 
jest, by w przypadku wystąpienia omyłki, formularz oferty ponownie skopiować                       
i wypełnić tak, aby nie było w nim jakichkolwiek poprawek, zmian, korekt itp.  

1.5. Nie dopuszcza się możliwości nanoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek zmian 
merytorycznych na uprzednio przygotowaną treść oferty.  

1.6. Wykonawca może złożyć jedną ofertę (tylko z jedną ostateczną ceną); złożenie przez 
Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne 
lub wariantowe (w tym tzw. oferty wariantowej) – spowoduje odrzucenie oferty/ ofert 
złożonych przez tego Wykonawcę. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 
składają jedną wspólną ofertę.  

1.7. Oferta musi być podpisana (wskazane, by była również opieczętowana) przez osobę(y) 
uprawnioną(e) oraz oznaczona co do nazwy i adresu wykonawcy np. przez opatrzenie 
oferty pieczęcią firmową. Przez osobę(y) uprawnioną(e) należy rozumieć odpowiednio: 
a) osobę(y), która(e) zgodnie z odpowiednimi przepisami jest(są) uprawniona(e) do 
składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy; 

       b) pełnomocnika lub pełnomocników wykonawcy, którym pełnomocnictwa udzieliła(y) 
osoba(y), o której(ych) mowa w pkt. 1.7a;  
c) pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się               
o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia.  

1.8. W przypadku podpisania oferty lub dokumentów do niej załączonych przez osobę(y) 
upełnomocnioną(e), należy pod rygorem odrzucenia oferty dołączyć do niej odpowiednie 
pełnomocnictwo w formie oryginału bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność                        
z oryginałem przez notariusza lub przez mocodawcę. Postanowienie SIWZ, o którym 
mowa w zdaniu poprzedzającym stosuje się odpowiednio do pełnomocnictwa z prawem 
substytucji oraz do dokumentów, o których mowa w podpunkcie następnym.  

1.9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązani 
są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. W związku z tym Wykonawcy wspólnie ubiegający się                      
o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do niej odpowiedni dokument 
potwierdzający ustanowienie lub ustanawiający pełnomocnika.  

       Pełnomocnictwo, o którym mowa wyżej może wynikać z umowy regulującej współpracę 
tych Wykonawców, jeżeli Wykonawcy takową umowę – w formie oryginału lub 
kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza – załączą do swojej 
oferty.  

1.10. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi 
postanowieniami SIWZ.  

1.11. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 
wykonanie powierzy podwykonawcom – w tym celu Wykonawca, który powierzy  
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       podwykonawcom wykonanie części zamówienia zobowiązany jest załączyć do oferty 

wypełniony formularz stanowiący załącznik nr 6 do siwz.  
       Nie załączenie wypełnionego formularza oznaczać będzie, że Wykonawca całość 

zamówienia wykona sam – bez udziału podwykonawców.  
1.12. Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie 
należy do grupy kapitałowej. Wzór wyżej wspomnianego dokumentu stanowi załącznik 
nr 5 do siwz. Dokument należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

 

2.  Na kompletną ofertę składają się (obligatoryjnie):  
1) oferta złożona na formularzu wg wzoru – załącznik nr 2 do siwz wraz z Zestawieniem 
dostawy w ramach zamówienia RI.I.271.3.2014; 
2) oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków wynikających z art. 22 ust. 1 Pzp; 
3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 Pzp; 
3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej; 
4) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego;  
5)  wykaz wykonanych dostaw;   
6)  informacja dotycząca art. 24 ust. 2 pkt. 5 Pzp 
7) wykaz podwykonawców na których zasoby powołuje się Wykonawca – załącznik nr 6 do 
SIWZ (jeżeli dotyczy);  
8) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 9 do siwz (jeżeli dotyczy);  
9) oparafowany wzór umowy – załącznik nr 8 do siwz;  
10) stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie 
wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru;  
11) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego 
zamówienia publicznego. 
 

 

§ 11.    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:   
 

1.  Miejsce oraz termin składania ofert:  
       
1.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.: Urzędzie Gminy w Pysznicy, kod 

pocztowy 37-403, ul. Wolności 277, I piętro pok. nr 5 (sekretariat ): osobiście albo za 
pośrednictwem poczty (firmy kurierskiej) – w zamkniętej kopercie oznaczonej:  

                                                       

                                         „Oferta dotyczy zamówienia pn.: 
              Zakup wyposażenia dydaktycznego do ZS w Pysznicy, ZS w Jastkowicach,  
ZS w Kłyżowie, Przedszkola w Pysznicy oraz PSP w Krzakach w ramach projektu:    

„Poprawa warunków kształcenia w jednostkach oświatowych na terenie gminy Pysznica”  

             -  znak sprawy: RI.I.271.3.2014 
                           -  nie otwierać do dnia 30.05.2014 roku, godz. 10:15”. 

 

1.2. Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę.  
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1.3. Termin składania ofert upływa dnia:  30 maja 2014 roku godz. 10:00.  
        Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę 

opóźnienia) i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.  
 

1.4. Przez złożenie oferty w wyznaczonym terminie należy rozumieć dostarczenie 
Zamawiającemu oferty – do wyżej wskazanego miejsca – przed upływem tego terminu.                                                                               
Data stempla pocztowego nie decyduje o tym, czy oferta została złożona w terminie.  

 

2.  Miejsce oraz termin otwarcia ofert:  
 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  30 maja 2014 roku o godz. 10:15 , w Urzędzie Gminy          
w Pysznicy, kod pocztowy 37-403, ul. Wolności 277, I piętro pok. nr 4. 
 

3.  W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek, 
Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert. 

 
 
 

§ 12.    Opis sposobu obliczenia ceny:  
 
 

1. Podstawą do określenia ceny jest pełen zakres zamówienia określony w Szczegółowej 
specyfikacji dostawy załączonej do niniejszej siwz - załącznik nr 1.  

     Cena ma charakter ryczałtowy. Winna zawierać zapłatę za prawidłowe i pełne wykonanie 
przedmiotu zamówienia oraz za inne koszty związane z jego realizacją wraz z podatkiem od 
towarów i usług VAT oraz wszystkie pochodne. 

 

2. Cena pozostaje niezmienna przez okres obowiązywania umowy, nie podlega waloryzacji 
przez okres realizacji zamówienia.  

 

3. Cena oferty musi być podana w polskich złotych, cyfrowo i słownie, z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku.  

 

4.  Wykonawca podaje cenę oferty w formularzu oferty. 
 

5. Oferta winna zawierać jednoznacznie określoną wartość żądanego wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto uwzględniającego podatek VAT obejmujących cenę, za zakres 
określony w niniejszej siwz.  

 

6.  Wartość brutto jest ceną ostateczną oferty. 
 

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza 
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 
zgodnie  z obowiązującymi przepisami. 

 
 
§ 13.    Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz  
             z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:  
 

1.  Kryterium wyboru oferty i jego znacznie:  
 

1.1. Kryterium oceny ofert oparte jest na systemie punktowym.  
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1.2. W niniejszym postępowaniu oferty będą oceniane na podstawie niżej przedstawionego  
kryterium:  
 

                                     Kryterium: Cena oferty  
                                     Znaczenie: 100%  
 

2.  Sposób oceny ofert:  
 

2.1. Poniższej ocenie podlegają jedynie oferty, które nie zostały odrzucone.  
2.2. Komisyjna ocena ofert:  
       a/  Komisja wspólnie dokona oceny poszczególnych ofert – stosując poniższe zasady:  

    Oferta z najniższą ceną otrzyma 100,00 punktów, pozostałe oferty otrzymują ilość     
    punktów wyliczoną według poniższej formuły:  
 

Xn = (Cmin / Cn) x 100, 
gdzie:       
Xn – oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie;               
Cmin – oznacza najniższą cenę oferty (spośród ofert podlegających ocenie);               
Cn – oznacza cenę ocenianej oferty;  
100 – oznacza wagę (znaczenie tego kryterium wyrażone w %).  

                          b/  Ceną braną pod uwagę przy ocenie ofert jest CENA BRUTTO OFERTY  
                                – cena za realizację całości zamówienia.  

   c/  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą  
        ilość punktów (zaoferuje najniższą cenę).  

 

3.  Dodatkowe informacje:  
 

3.1. Jeżeli zostanie złożona tylko jedna oferta przez Wykonawcę niewykluczonego                         
z postępowania, która następnie nie zostanie odrzucona – Zamawiający udzieli 
zamówienia temu Wykonawcy, przyznając jego ofercie maksymalną ilość punktów 
możliwą do uzyskania w danym kryterium (bez przeprowadzania powyższej oceny).  

3.2. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli 
te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.  

 

§ 14.   Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 
określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,                    
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została wybrana jako najkorzystniejsza 
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w przetargu. 

 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia na zasadach 
określonych w art. 92  Pzp Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
1)  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 
wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 
zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 
ofertom w każdym kryterium oceny ofert  i łączną punktację;  
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2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne              

i prawne;  
3)  Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone                       
w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;  

4)  terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa                  
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.  

 

3. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane powyżej w pkt 2. Zamawiający umieści na 
stronie internetowej www.pysznica.bip.gmina.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym                
w swojej siedzibie. 

 

4. Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze w terminach 
określonych w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.  

 

5.  W przypadku Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego:  
a)   konsorcjum, którego oferta została wybrana, może zostać zobowiązane do przedłożenia 

Zamawiającemu umowy regulującej wspólną działalność jego członków – wybór formy 
zastrzega się dla Zamawiającego;  

b) spółka cywilna, której oferta została wybrana, może zostać zobowiązana do przedłożenia 
Zamawiającemu umowy spółki cywilnej – wybór formy zastrzega się dla 
Zamawiającego. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą 
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.  

 

7. Przed zawarciem umowy, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu 
poświadczone za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające uprawnienia osób 
(zgodne  z obowiązującym prawem), które będą pełniły funkcje kierownika robót. 

     Nie przedłożenie w/w dokumentów w wyznaczonym terminie będzie oznaczało uchylanie 
się Wykonawcy od podpisania umowy.  

 
 

§ 15.    Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
 

W tym zamówieniu Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 
 

§ 16.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy                
w sprawie zamówienia publicznego oraz zmiany postanowień w umowie:  

 
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy         
w sprawie zamówienia publicznego zawarte są w projekcie umowy - załącznik nr 8 do siwz.  
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§ 17.    Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku         
             postępowania o udzielenie zamówienia:  
 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia  
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów  
ustawy – przysługują środki ochrony prawnej, określone w dziale VI ustawy (art. 179 – 198g).  

 
 

§ 18.    Informacje ogólne:  
 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  
Zamówienie nie jest podzielone na części – w związku z tym oferta musi obejmować 
całość   przedmiotu zamówienia. 

 

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
 

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
 

4. Nie dopuszcza się możliwości złożenia ofert wariantowych.  
 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.       
 

6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych – rozliczenia między  
Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą tylko w walucie polskiej (PLN).  

 

7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej, nie jest przewidziany wybór 
najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a 
do art. 91c ustawy Pzp. Nie przewiduje się zastosowania dialogu technicznego ani 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

 

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
 

9. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1 ustawy.  
 

10. Zamawiający nie przewiduje osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia, o których mowa w art. 36a ust.2 ustawy Pzp.   
Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.  
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 
wykonanie powierzy podwykonawcom. 

 

11. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku 
obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.  

 

12. Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie 
Wykonawcy, u których ponad 50 % zatrudnionych pracowników stanowią osoby 
niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich 
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 

13. Zamawiający nie udzieli zaliczek na poczet wykonania niniejszego zamówienia, o których 
mowa w art. 151a ustawy Pzp.  

 

14. Sprawy nieuregulowane niniejszą siwz  reguluje ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) oraz przepisy 
wykonawcze wydane na jej podstawie.  
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§ 19.    Wykaz załączników do SIWZ 
 

1.   Wprowadzenie do SIWZ załączników stanowiących dla Wykonawców wzory formularzy 
ma na celu spowodowanie ujednolicenia otrzymywanych przez Zamawiającego informacji, 
a co za tym idzie możliwości ich porównania.  

 

2.   Postanowienia SIWZ dotyczące warunków sporządzenia oferty stosuje się odpowiednio do 
warunków sporządzenia poszczególnych formularzy. 

 

3.    Integralną część niniejszej dokumentacji stanowią niżej wymienione załączniki:  
 
 

1. Załącznik nr 1 Szczegółowa specyfikacja dostaw 
2. Załącznik nr 2 Formularz ofertowy 

Zestawienie dostawy w ramach zamówienia RI.I.271.3.2014 
3. Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
4. Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  
5. Załącznik nr 5 Informacja o przynależności do grupy kapitałowej 
6. Załącznik nr 6 Wskazanie podwykonawców, którzy będą uczestniczyć w zamówieniu 
7. Załącznik nr 7 Wykaz dostaw w ostatnich trzech latach 
8. Załącznik nr 8 Istotne postanowienia umowy - projekt umowy 
9. Załącznik nr 9 Zobowiązanie innych podmiotów do oddania zasobów Wykonawcy 
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 Załącznik nr 1 do siwz  

 
 
 

Szczegółowa specyfikacja dostaw 
 

 

Lp. 
 

Nazwa 
 

Parametry techniczne 
Ilo ść szt. 
/ zestaw 

1 Zestaw 
interaktywny  

Zestaw składający się z tablicy interaktywnej, projektora,  
uniwersalnej podstawy jezdnej i laptopa 

10 
zestawów 

 
   

Zestaw interaktywny składa się z: 
- tablicy interaktywnej dotykowej lub elektromagnetycznej 80" +/-2 cale wraz  
z oprogramowaniem, 
 - projektora ultra szerokokątnego  z możliwością bliskiej projekcji, 
- podstawy jezdnej na kółkach z regulowaną wysokością i z wysięgnikiem na projektor ; 
- laptopa 
 
Wymagane parametry techniczne: 
 
1. Tablica interaktywna 
Technologia pozycjonowania w podczerwieni (dotykowa) lub elektromagnetyczna, pasywna, obsługa 
pisakiem elektronicznym z wbudowanym akumulatorem zapewniającym min 15 godzin pracy po 
pełnym naładowaniu bez konieczności wyjmowania akumulatora z pisaka w celu ładowania (w 
przypadku tablicy w technologii elektromagnetycznej), własnym palcem bądź dowolnym przedmiotem 
(w przypadku tablicy w technologii pozycjonowania w podczerwieni), 
wysoka czułość (czujniki IR powinny odbierać nie tylko lekki dotyk, ale także  
zbliżenie pisaka/palca mniej niż 2 mm od powierzchni tablicy, tempo śledzenia  sygnału 6ms -
12 ms z tolerancją +/- 1ms., powierzchnia elektromagnetyczna powinna odbierać zarówno dotknięcie 
pisakiem jak i zbliżenie pisaka na mniej niż 2 mm) i rozdzielczość co najmniej 8000 x 8000. 
Przekątna wymiaru interaktywnego 80” +/- 2 cale, obszar interaktywny w formacie 4:3 
 
Powierzchnia tablicy: 
- Lakierowana lub polimerowa o wysokiej odporności na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne; 
-powierzchnia matowa, nie skupiająca światła, bezpieczna dla oczu uczniów 
 i nauczycieli. Łatwa do czyszczenia, kompatybilna z pisakami sucho ścieralnymi. 
Technologia rozpoznawania gestów multi touch,  
Tablica dualna – możliwość pisania przez dwie osoby naraz. 
Integruje się z programami pakietu aplikacji 
biurowych pozwalając na ręczne dopisywanie notatek do dokumentów (w formie  
graficznej), pozwala na zapamiętywanie wykonanych notatek w formacie dokumentu aplikacji 
biurowych 
Funkcja Plug & Play – umożliwiająca instalacje sterowników 
Funkcja myszy 
Współpraca z komputerami sterowanymi systemem operacyjnym sprawującym kontrolę nad innymi 
programami. 
Gwarancja na tablicę na co najmniej na okres 3 lat.  
Funkcje oprogramowania: 
1. Oprogramowanie i pomoc w języku polskim 
2. Narzędzia geometryczne z opcją przechwytywania rysowanej linii. 
3. Kilka typów przesłon ekranowych: reflektory, komunikaty ekranowe, kurtyna,  
wycinanie wyświetlanego obszaru. 
4. Zapisywanie akcji wykonywanych w programie w postaci filmu video. 
5. Różne opcje zrzutu ekranu: zaznaczenie, aktywne okno, pełny ekran itp. 
6. Szybkie generowanie funkcji matematycznych ze zdefiniowanych w programie lub stworzonych prze
z siebie. 
7. Rozpoznawanie pisma odręcznego w języku polskim. 
8. Edytor formuł matematycznych zintegrowany z funkcją rozpoznawania pisma  
odręcznego. 
9. Biblioteka zasobów z materiałami do przedmiotów szkolnych. 
10. Dołączone oprogramowanie pozwalające na obsługę tablicy interaktywnej  
z tabletu podłączonego do sieci WiFi. Oprogramowanie posiada skróty do funkcji interaktywnych 
oprogramowania dołączonego do tablicy interaktywnej. 
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11. Dołączone oprogramowanie pozwalające na tworzenie testów typu 
- jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru 
- prawda/fałsz, uzupełnianie pola tekstowego 
- ustawianie reakcji programu na dobrą i złą odpowiedź (wskazanie właściwej) 
- odnajdywanie słów w rozsypance wyrazowej 
- przyporządkowywanie obrazków do kategorii 
- anagramy 
- ustawianie właściwej kolejności zdań 
- zaznaczanie punktów na mapie 
 
Oświadczenie dystrybutora tablicy, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków 
gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej w postępowaniu na „Zakup wyposażenia 
dydaktycznego na ZS w Pysznicy, ZS w Jastkowicach, ZS w Kłyżowie, Przedszkola w Pysznicy oraz 
PSP w Krzakach” przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – dokument 
potwierdzający załączyć do oferty. 
 
2. Projektor 
Technologia DLP 
Rozdzielczość nominalna min. 1024x768 
Format 4:3 
Jasność nie mniejsza niż 3100 ansi lumenów 
Kontrast nie mniejszy niż 9000:1 
Współczynnik projekcji nie większy niż 0.57:1 
Żywotność lampy nie mniejsza niż 4000h w trybie wysokiej jasności oraz min 8000h w trybie 
ekonomicznym 
Wejścia wideo: min. 2 x HDMI, min 1x VGA (D-SUB) 
Wejścia audio: min. 1 x 3,5mm stereo mini Jack 
Dodatkowe porty: min. 1x USB typu A, min. 1x USB typu B, min. 1 x RJ45 (Lan) min. 1 x RS232 
Wbudowany głośnik o mocy nie mniejszej niż 14W 
Gwarancja producenta min. 36 miesięcy na projektor oraz lampę 
Sterowanie pilotem 
 
Oświadczenie dystrybutora projektora, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków 
gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej w postępowaniu na „Zakup wyposażenia dydaktycznego 
na ZS w Pysznicy, ZS w Jastkowicach,  
ZS w Kłyżowie, Przedszkola w Pysznicy oraz PSP w Krzakach” przejmie na siebie wszelkie 
zobowiązania związane z serwisem – dokument potwierdzający załączyć do oferty. 
 
3. Uniwersalna podstawa jezdna z wysięgnikiem i regulacją wysokości 
Wymagana jest płynna regulacja wysokości tablicy - bez demontażu i użycia siły. Regulacja powinna 
odbywać się co najmniej w zakresie +/- 40-50 cm. Opuszczenie tablicy maksymalnie w dół, powinno 
umożliwi ć przejazd całego zestawu przez standardowe drzwi. Ramię do projektora powinno obracać się 
w celu umożliwienia przejazdu całego zestawu przez standardowe drzwi. Podstawa powinna być 
zintegrowana z wysięgnikiem. Całość powinna być wykonana  z profili stalowych, malowanych 
proszkowo. Kółka powinno być zaopatrzone w blokadę zapewniają bezpieczeństwo podczas 
użytkowania.  
 
4. Specyfikacja laptopa  
Ekran Matryca TFT, 15,6” z podświetleniem w technologii LED, powłoka antyrefleksyjna, 
rozdzielczość  HD (1366x768), jasność 220nits, kontrast 500:1 
Obudowa matowa. 
Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera wyposażona w interfejsy 
(6 Gb/s) do obsługi dysków twardych.  
Procesor musi zapewnić wydajność oferowanego zestawu komputerowego, przy nominalnych 
parametrach pracy procesora (określonych przez producenta procesora) mierzoną za pomocą testu 
PassMark o wartości minimum punktów w teście PassMark CPU Mark min 3000 pkt.  
Do oferty należy załączyć wydruk wyników dla oferowanego procesora ze strony 
http://www.cpubenchmark.net/  
Pamięć operacyjna min. 4GB z możliwością rozbudowy do 16GB, rodzaj pamięci DDR3, 1600MHz, 
jeden slot wolny.  
Dysk twardy min 500GB, prędkość obrotowa min. 7200rpm, zawierający partycję RECOVERY 
umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. 
Karta graficzna zintegrowana wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na 
potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access 
Obsługująca funkcje: 
• DX11.1 
• OGL 4.0 
• OpenCL 1.2 
Audio/Video Wbudowana, zgodna z HD Audio, Dolby Advanced Audio v2, wbudowane głośniki stereo 
(min. 2x2W), kamera HD pracująca przy niskim oświetleniu z face tracking. 
Karta sieciowa  
Porty/złącza 1xUSB 3.0 (z możliwością ładowania baterii urządzeń zewnętrznych poprzez port USB 
przy wyłączonym komputerze), 3xUSB2.0, złącze combo słuchawki/mikrofon, 1xExpress Card54/34, 
VGA, Mini Display Port, RJ-45, czytnik kart multimedialnych (min. SD/SDHC/SDXC/MMC), złącze 
dokowania umieszczone w dolnej części komputera umożliwiające podłączenie komputera do 
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dedykowanej stacji dokującej (nie replikatora portów podłączanego poprzez port USB). 
Klawiatura odporna na zalanie z wydzieloną klawiaturą numeryczną, układ US, z wbudowanym 
trackpointem . 
WiFi  Wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie b/g/n. 
Bluetooth Wbudowany moduł Bluetooth 4.0 
Napęd optyczny DVD RW 
Modem HSDPA Możliwość dołożenia modemu w późniejszym okresie (urządzenie wyposażone w 
niezbędne anteny) 
Bateria  
Bateria - 6 ogniw, min. 48Whr, pozwalająca na nieprzerwaną pracę urządzenia do  
6 godzin (wg. deklaracji producenta komputera). 
Zasilacz  
Zasilacz zewnętrzny maks. 65W.  
System operacyjny wraz z pakietem biurowym 
Licencja na system operacyjny do obsługi innych programów, graficzne środowisko pracy, wersja w 
języku polskim. System operacyjny powinien być przygotowany w formie tzw. preinstalacyjnej (restore) 
przez producenta komputera. W komplecie nośniki optyczne (CD/DVD) ze wszystkimi niezbędnymi do 
poprawnej pracy sterownikami dla zainstalowanego systemu operacyjnego. Zastosowanie niniejszego 
systemu operacyjnego wynika z konieczności zapewnienia kompatybilności z obecnie użytkowanymi 
przez Zamawiającego systemami. 
BIOS    
BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI  
-  Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych 
podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych informacji o:  
- wersji BIOS wraz z datą, 
- nr seryjnym, wersja oraz nazwa komputera 
- ilości pamięciami RAM  
- typie procesora,  
- MAC Adres karty sieciowej 
Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący 
utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania 
BIOS)  
- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń  
- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, 
podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora 
oraz dysku twardego. 
- Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej  
z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, 
podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.  
- Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa 
urządzeń botujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są 
aktywne. 
Oprogramowanie dodatkowe 
- Oprogramowanie służące do obsługi napędu DVD. Oprogramowanie umożliwiające aktualizacje 
sterowników oraz podsystemu zabezpieczeń poprzez Internet. 
- Oprogramowanie do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych użytkownika na 
dysku twardym, zewnętrznych dyskach, sieci, CD-ROM-ie oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii 
systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji. 
- Oprogramowanie w wersji polskiej 
Certyfikaty i standardy 
- Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) 
- Certyfikat EPEAT na poziomie co najmniej GOLD. Certyfikat ważny w dniu składania oferty i 
potwierdzony wydrukiem ze strony www.epeat.net  
- ENERGY STAR 5.0 
- Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat producenta systemu operacyjnego, 
potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym  
- Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 
- wymiary ok. 390mm x 260mm x 35mm +/- 50mm 
Gwarancja 
 - 3-letnia gwarancja producenta. 
Wsparcie techniczne producenta 
Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej, możliwość 
weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu, a także weryfikacji posiadanej/wykupionej 
gwarancji oraz statusu napraw urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego. 
Dodatkowo do laptopa dołączona torba przenośna, mysz optyczna, 2 przyciskowa, kółko do scrollingu, 
kabel min 1,3m, standard - USB   
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2 Klocki 
edukacyjne 

Zestawy klocków edukacyjnych o różnym stopniu trudności dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym 
.Klocki te umożliwiaj ą dzieciom  rozwijanie  wyobraźni poprzez naukę konstruowania  począwszy od prostych 
figur z klocków o naturalnych rozmiarach cegły, poprzez poznawanie zasad działania maszyn prostych i 
prostych z silnikiem. Zestawy klocków  umożliwiaj ący uczniom poznanie zasad budowy oraz  działania 
rzeczywistych maszyn i mechanizmów, badanie zjawisk związanych z pneumatyką, a także na konstruowanie  
robotów  i układów automatyki.  

2.1 Klocki 
edukacyjne 
Miękkie   

 

Zestaw składający się z klocków-cegieł w 4 różnych kolorach. Elementy do budowy naturalnych 
wielkości figur, ścian, wież, możliwość zabudowy przestrzeni, kolorowych form, murów, pobudza 
kreatywność w tworzeniu unikalnych budowli z klocków – cegieł. 
Łączenie klocków metodą wciskową, możliwość pracy na zewnątrz i wewnątrz. Klocki wykonane z 
materiału elastycznego, nietoksycznego. Cegiełki składane razem za pomocą systemu wypustek i 
odpowiadających im gniazd, pozwalające na uzyskiwanie wielu możliwych kombinacji połączeń. 
Przeznaczone dla dzieci w wieku 2 – 5 lat. 

1 
 

2.2 Klocki 
edukacyjne 
Budowa 
maszyn   

 

Zestaw zawiera śrubokręty, karty inspiracji i broszurę ze wskazówkami dla nauczyciela. Umożliwia 
równoczesną budowę: koparki, wywrotki, betoniarki, dźwigu, zawiera przynajmniej 5 postaci. Klocki 
przeznaczone dla dzieci w wieku 3 – 6 lat. Klocki muszą być spakowane w dedykowanej skrzyni z 
pokrywą, pozwalającej na łatwe ustawianie kilku skrzyń jedna na drugiej. Klocki muszą być 
kompatybilne z klockami z punktów 2.3 – 2.12 i 2.15-2.16 Praca z tymi klockami jest wstępem do nauki 
i techniki. Klocki pozwalają  rozwijać umiejętności inżynierskie wśród najmłodszych. Plansze, karty, 
broszury w zestawie zawierają pomocnicze informacje jak zestaw może być wykorzystywany do 
rozwijania umiejętności poznawania i kreatywnego myślenia.  

1 
 

2.3 Klocki 
edukacyjne 
Kreatywny 
budowniczy   
 

Zestaw zawiera proste instrukcje, plansze, karty i podstawy do klocków w celu budowy konstrukcji. 
Klocki przeznaczone dla dzieci w wieku 2 – 5 lat. Klocki muszą być spakowane w dedykowanej skrzyni 
z pokrywą, pozwalającej na łatwe ustawianie kilku skrzyń jedna na drugiej. Klocki muszą być 
kompatybilne z klockami z punktów 2.2 – 2.12 i 2.15-2.16 

1 
 

2.4 Karty 
inspiracji  
 

Zestaw składa się z podwójnych, dwustronnych, tematycznych kart, zaprojektowanych do tworzenia, 
budowania równych zestawów wg określonych wzorów. Zestaw zawiera kilka budowlanych wyzwań, 
które pomagają dzieciom uczyć się budować i wykonywać zadania wg określonych instrukcji. Karty 
muszą być kompatybilne z rozwiązaniem zastosowanym w punkcie 2.3. 

1 
 

2.5 Klocki 
edukacyjne 
XL - duże 
 

Zestaw składający z klocków, zawiera figurki i elementy specjalne powiązane do pracy i zabawy w 
szerokim gronie dzieci. Duża ilość klocków pozwala budować układy powiązane ze sobą, wpływa na 
kreatywność, rozwój współpracy wśród dzieci, wyobraźni. Cegiełki składane razem za pomocą systemu 
wypustek i odpowiadających im gniazd, pozwalające na uzyskiwanie wielu możliwych kombinacji 
połączeń. Klocki przeznaczone dla dzieci w wieku powyżej 1,5 roku. Klocki muszą być kompatybilne z 
klockami z punktów 2.2 – 2.12 i 2.15-2.16 

1 
 

2.6 Klocki 
edukacyjne 
Dzikie 
zwierzęta   

Zestaw zwierząt obejmuje różne gatunki zwierząt związane z kontynentami świata, klimatem ciepłym i 
mroźnym, związane z wodą i lądem. Możliwość przyporządkowania zwierząt do środowiska z którego 
pochodzą i ich podstawowych nawyków. Zestaw zawiera klocki tematyczne obrazujące środowisko 
życia i występowania zwierząt. 
Klocki przeznaczone dla dzieci w wieku 2 – 5 lat. Klocki muszą być spakowane w dedykowanej skrzyni 
z pokrywą, pozwalającej na łatwe ustawianie kilku skrzyń jedna na drugiej. Klocki muszą być 
kompatybilne z klockami z punktów 2.2 – 2.12 i 2.15-2.16 

1 
 

2.7 Klocki 
edukacyjne 
Ludzie –
zawody  
 

Zestaw składający się z klocków ludzików, figurek umożliwia zabawy w społeczeństwo, odkrywanie 
płci, wieku, narodowości, grup społecznych, możliwość poznania różnych ról w życiu społeczeństwa. 
Klocki przeznaczone dla dzieci w wieku 2 – 5 lat. Klocki muszą być kompatybilne z klockami z 
punktów 2.2 – 2.12 i 2.15-2.16 

1 
 

2.8 Klocki 
edukacyjne 
Służby 
ratunkowe  
 

Tematycznie powiązane popularne zawody w jednym zestawie. Pogotowie ratunkowe, policja, straż 
pożarna. Duże wytrzymałe klocki w zestawie pozwalają na elastyczne budowanie i poznawanie 
zawodów służby społecznej. Klocki przeznaczone dla dzieci w wieku 2 – 5 lat. Klocki muszą być 
spakowane w dedykowanej skrzyni z pokrywą, pozwalającej na łatwe ustawianie kilku skrzyń jedna na 
drugiej. Klocki muszą być kompatybilne z klockami z punktów 2.2 – 2.12 i 2.15-2.16 

1 
 

2.9 Klocki 
edukacyjne 
Pojazdy   
 

Zestaw klocków zawierający znaki drogowe, pojazdy: śmieciarkę, samolot, autobus, figurki postaci 
związanych z zawodami: listonosz, kierowca, pomoc drogowa umożliwia naukę i poznawanie zawodów 
potrzebnych w życiu codziennym, kreowanie zadań łączących różne grupy zawodowe. Klocki 
przeznaczone dla dzieci w wieku 2 – 5 lat. Klocki muszą być kompatybilne z klockami z punktów 2.2 – 
2.12 i 2.15-2.16 

1 
 

2.10 Klocki 
edukacyjne 
Rury   
 

Zestaw do odkrywania jak działają, jak są zrobione urządzenia. Zestaw idealny do poznawania „co się 
stanie gdy?”, zjawiska grawitacji, eksperymentowania z ciągiem przyczynowo-skutkowym. Cegiełki 
składane razem za pomocą systemu wypustek i odpowiadających im gniazd, pozwalające na 
uzyskiwanie wielu możliwych kombinacji połączeń. Klocki przeznaczone dla dzieci w wieku 2 – 5 lat. 
Klocki muszą być spakowane w dedykowanej skrzyni z pokrywą, pozwalającej na łatwe ustawianie 
kilku skrzyń jedna na drugiej. Klocki muszą być kompatybilne z klockami z punktów 2.2 – 2.12 i 2.15-
2.16 

2 
 

2.11 Klocki 
edukacyjne 
Dom  
 

Klasyczny zestaw klocków dla chłopców i dziewczynek, kolorowe, duże klocki zawierające elementy 
domu, łatwe w budowie dla małych dzieci. Zestaw pozwala budować pomieszczenia mieszkalne, 
poznawać pomieszczenia domowe, komplet figurek postaci z domu pozwala odkrywać relacje 
domowników, zasady domowej odpowiedzialności. Cegiełki składane razem za pomocą systemu 
wypustek i odpowiadających im gniazd, pozwalające na uzyskiwanie wielu możliwych kombinacji 
połączeń. Klocki przeznaczone dla dzieci w wieku 2 – 5 lat. Klocki muszą być spakowane w 
dedykowanej skrzyni z pokrywą, pozwalającej na łatwe ustawianie kilku skrzyń jedna na drugiej. Klocki 
muszą być kompatybilne z klockami z punktów 2.2 – 2.12 i 2.15-2.16 

1 
 

2.12 Klocki 
edukacyjne 

Zestaw zawiera wielokulturowe klocki-lalki męskie i żeńskie dla chłopców i dziewczynek, uczy relacji 
rodzinnych, domowych, odpowiedzialności, emocji. (wysokość klocków min. 16 cm). Klocki 

1 
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Rodzina  
 

przeznaczone dla dzieci w wieku 2 – 5 lat. Klocki muszą być spakowane w dedykowanej skrzyni z 
pokrywą, pozwalającej na łatwe ustawianie kilku skrzyń jedna na drugiej. Klocki muszą być 
kompatybilne z klockami z punktów 2.2 – 2.12 i 2.15-2.16 

2.13 Klocki 
edukacyjne 
Zestaw 
startowy 
(społeczeństw
o) 
 

Zestaw idealny do pracy w grupie. W zestawie klocków znajdziemy oprócz klocków podstawowych, 
klocki: okna, drzwi, kwiaty, koła, minifigurki postaci. Cegiełki składane razem za pomocą systemu 
wypustek i odpowiadających im gniazd, pozwalające na uzyskiwanie wielu możliwych kombinacji 
połączeń. Poznawanie życia społeczności, zasad i odpowiedzialności społecznej, rozwój kreatywności. 
W zestawie przynajmniej 4 urządzenia do łatwego rozdzielania klocków. Klocki przeznaczone dla dzieci 
w wieku 4+ lat. Klocki muszą być spakowane w dedykowanej skrzyni z pokrywą, pozwalającej na łatwe 
ustawianie kilku skrzyń jedna na drugiej. Klocki muszą być kompatybilne z klockami z punktów 2.14.   

2 
 

2.14 Zestaw 
klocków 
konstrukcyjny
ch 
Maszyny 
proste  
(wczesne 
budowle) 

Zestaw pozwala na budowę i programowanie prostych konstrukcji (ponad 10 gotowych instrukcji w 
zestawie). W zestawie znajdziecie Państwo dedykowany hub USB i kompatybilne z nim: silnik, czujnik 
ruchu i czujnik wychylenia. W zestawie klocki konstrukcyjne różnego typu, kompatybilne z klockami z 
punktu 2.13 i pojemnik z przegródkami do przechowywania zestawu. 
Zestaw pozwala zbudować kilka różnych zestawów maszyn, urządzeń tj: wieże, mosty, zawiera 
elementy ruchome rolki, haki, linki, osie oraz karty instrukcyjne.  

3 
 

2.15 Zestaw 
klocków 
konstrukcyjny
ch Maszyny 
proste – 
mechanizmy  
 

Zestaw pozwala zbudować ponad 10 różnych zestawów maszyn, urządzeń tj: wieże, mosty, kilka zadań 
w celu rozwiązywania problemów. Zestaw zawiera elementy ruchome rolki kołowe, ruchome haki, linki, 
osie oraz karty instrukcyjne. Klocki przeznaczone dla dzieci w wieku 5 lat. Klocki muszą być 
spakowane w dedykowanej skrzyni z pokrywą, pozwalającej na łatwe ustawianie kilku skrzyń jedna na 
drugiej. Klocki muszą być kompatybilne z klockami z punktów 2.2 – 2.12 i 2.16 
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2.16 Zestaw 
ćwiczeń  
 

Zestaw ćwiczeń  dla nauczyciela klas 0-1 zawierający kilka lekcji i ćwiczeń oraz zadania polegające na 
rozwiązywaniu problemów technicznych. Płyta CD jako wersja multimedialna. Materiały przygotowane 
do wykorzystania z zestawem z punktu 2.15. Materiały w formie elektronicznej na nośniku optycznym. 

5 
 

2.17 Laptop 
 

Laptop 
Ekran Matryca TFT, 15,6” z podświetleniem w technologii LED, powłoka antyrefleksyjna, 
rozdzielczość  HD (1366x768), jasność 220nits, kontrast 500:1 
Obudowa matowa 
Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera wyposażona w interfejsy 
(6 Gb/s) do obsługi dysków twardych.  
Procesor musi zapewnić wydajność oferowanego zestawu komputerowego, przy nominalnych 
parametrach pracy procesora (określonych przez producenta procesora) mierzoną za pomocą testu 
PassMark o wartości minimum punktów w teście PassMark CPU Mark min 3000 pkt. Do oferty należy 
załączyć wydruk wyników dla oferowanego procesora ze strony http://www.cpubenchmark.net/  
Pamięć operacyjna min. 4GB z możliwością rozbudowy do 16GB, rodzaj pamięci DDR3, 1600MHz, 
jeden slot wolny.  
Dysk twardy min 500GB, prędkość obrotowa min. 7200rpm, zawierający partycję RECOVERY 
umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. 
Karta graficzna zintegrowana wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na 
potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access)  
Obsługująca funkcje: 
• DX11.1 
• OGL 4.0 
• OpenCL 1.2 
Audio/Video Wbudowana, zgodna z HD Audio, Dolby Advanced Audio v2, wbudowane głośniki stereo 
(min. 2x2W), kamera HD pracująca przy niskim oświetleniu z face tracking. 
Karta sieciowa  
Porty/złącza 1xUSB 3.0 (z możliwością ładowania baterii urządzeń zewnętrznych poprzez port USB 
przy wyłączonym komputerze), 3xUSB2.0, złącze combo słuchawki/mikrofon, 1xExpress Card54/34, 
VGA, Mini Display Port, RJ-45, czytnik kart multimedialnych (min. SD/SDHC/SDXC/MMC), złącze 
dokowania umieszczone w dolnej części komputera umożliwiające podłączenie komputera do 
dedykowanej stacji dokującej (nie replikatora portów podłączanego poprzez port USB). 
Klawiatura odporna na zalanie z wydzieloną klawiaturą numeryczną, układ US, z wbudowanym 
trackpointem . 
WiFi  Wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie b/g/n. 
Bluetooth Wbudowany moduł Bluetooth 4.0 
Napęd optyczny DVD RW 
Modem HSDPA Możliwość dołożenia modemu w późniejszym okresie (urządzenie wyposażone w 
niezbędne anteny) 
Bateria  
Bateria - 6 ogniw, min. 48Whr, pozwalająca na nieprzerwaną pracę urządzenia do  
6 godzin (wg. deklaracji producenta komputera). 
Zasilacz  
Zasilacz zewnętrzny maks. 65W.  
System operacyjny wraz z pakietem biurowym 
Licencja na system operacyjny do obsługi innych programów, graficzne środowisko pracy, wersja w 
języku polskim. System operacyjny powinien być przygotowany w formie tzw. preinstalacyjnej (restore) 
przez producenta komputera. W komplecie nośniki optyczne (CD/DVD) ze wszystkimi niezbędnymi do 
poprawnej pracy sterownikami dla zainstalowanego systemu operacyjnego. Zastosowanie niniejszego 
systemu operacyjnego wynika z konieczności zapewnienia kompatybilności z obecnie użytkowanymi 
przez Zamawiającego systemami. 
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BIOS    
BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI  
-  Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych 
podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych informacji o:  
- wersji BIOS wraz z datą, 
- nr seryjnym, wersja oraz nazwa komputera 
- ilości pamięciami RAM  
- typie procesora,  
- MAC Adres karty sieciowej 
Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący 
utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania 
BIOS)  
- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń  
- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, 
podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora 
oraz dysku twardego. 
- Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej  
z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, 
podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.  
- Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa 
urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są 
aktywne.  
Oprogramowanie dodatkowe  
- Oprogramowanie służące do obsługi napędu DVD. Oprogramowanie umożliwiające aktualizacje 
sterowników oraz podsystemu zabezpieczeń poprzez Internet. 
- Oprogramowanie do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych użytkownika na 
dysku twardym, zewnętrznych dyskach, sieci, CD-ROM-ie oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii 
systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji. 
- Oprogramowanie w wersji polskiej 
Certyfikaty i standardy 
- Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) 
- Certyfikat EPEAT na poziomie co najmniej GOLD. Certyfikat ważny w dniu składania oferty i 
potwierdzony wydrukiem ze strony www.epeat.net  
- ENERGY STAR 5.0 
- Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat producenta systemu operacyjnego, 
potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym  
- Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 
- Wymiary ok. 390mm x 260mm x 35mm +/- 50mm 
Gwarancja 
 - 3-letnia gwarancja producenta. 
Wsparcie techniczne producenta 
Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej, możliwość 
weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu, a także weryfikacji posiadanej/wykupionej 
gwarancji oraz statusu napraw urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego. 
Dodatkowo do laptopa dołączona torba przenośna, mysz optyczna, 2 przyciskowa, kółko do scrollingu,  

 
2.18 Klocki 

edukacyjne 
Maszyny 

proste  

Zestaw zawiera ponad 12 modeli do pracy, tworzenia w systemie przyczynowo-skutkowym, które 
umożliwiają rozwiązywać problemy techniczne związane z budową prostych maszyn, zestaw pozwala 
zrozumieć pracę prostych i bardziej złożonych maszyn: przekładnie, koła, osie, dźwignie, rolki. Klocki 
muszą być spakowane w dedykowanej skrzyni z pokrywą, pozwalającej na łatwe ustawianie kilku 
skrzyń jedna na drugiej. Klocki muszą być kompatybilne z klockami z punktów 2.26. 
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2.19 

Ćwiczenia na 
CD do 
zestawu 
Maszyny 

proste dla klas 
1-6  

Ćwiczenia zawierają zadania logiczne, przyczynowo-skutkowe. Umożliwiają uczniom rozpoznać proste 
maszyny użytku codziennego, zrozumieć zasady ich działania, zapoznać się ze słownictwem głównych 
części maszyn: przekładnie, koła, osie, dźwignie, rolki. Zestaw zawiera przewodnik dla nauczyciela. 

4 

2.20 Klocki 
konstrukcyjne 

Maszyny 
proste 

napędzane 

Zestaw to klocki z kolorowymi instrukcjami budowy modeli podstawowych i urządzeń, skrzynka do 
przechowywania z tackami do sortowania elementów. Klocki umożliwiają uczniom zapoznanie się z 
działaniem maszyn prostych, różnych mechanizmów i urządzeń technicznych znanych z życia 
codziennego. Wykonując zadania, projekty i eksperymenty będą mogli poczuć się jak młodzi naukowcy, 
przy okazji rozwijając swoją wiedzę fizyczną, techniczną i matematyczną oraz umiejętności 
inżynierskie. 
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2.21 Wstęp do 
zestawu 
maszyny 
proste 

napędzane 

Zestaw zawiera modele i zadania, zadania sprecyzowane, rysunki techniczne, instrukcje, arkusze 
ćwiczeń dla uczniów i notatnik dla nauczycieli.  
Uczniowie mogą : badać działania różnych maszyn prostych, struktur i mechanizmów, 
eksperymentować z siłami zrównoważonymi i niezrównoważonymi, badać siły tarcia, praca z pojazdami 
i urządzeniami napędzanymi siłą wiatru, pomiary odległości, czasu, szybkości i masy, kalibracja 
urządzeń, badanie urządzeń napędzanych silnikiem – siły, ruch, szybkość i moc. 

 

4 

2.22 Klocki 
konstrukcyjne 

Energia 
odnawialna 

Edukacyjny zestaw klocków (klasa 4-6) pozwalający na  praktyczne demonstrowanie uczniom 
sposobów pozyskiwania energii odnawialnej. Zestaw wyposażony w panel słoneczny, łopatki turbiny, 
silnik prądu stałego pozwalający na pracę w trybie generatora, diody LED. W celu przechowywania i 
wykorzystania wytworzonej energii zestaw posiada: panel solarny, miernik, silniczek, światełka (np. 
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diody LED), przedłużacz, łopatki wiatrowe. Elementy elektryczne muszą być kompatybilne z 
rozwiązaniami z punktu 2.20. 

2.23 Ćwiczenia na 
CD do 
zestawu 
energii 

odnawialnej 

Zawiera lekcje i zadania przyczynowo-skutkowe zaprojektowane dla uczniów do odkrywania głównych 
źródeł naturalnej energii jak: światło, wiatr, woda. Zawiera szeroki zakres zdjęć w instrukcjach 
technicznych i opisowych dla przedstawienia tematu i zadania do wykonania. 

4 

2.24 Klocki 
konstrukcyjne 
Pneumatyka 

Edukacyjny zestaw klocków pozwalający uczniom (w wieku od 10 lat) na badanie zjawisk związanych z 
pneumatyką.  
Zestaw umożliwia: badanie zasad pneumatyki przez budowę prawdziwych modeli, pomiar ciśnienia, 
badanie energii kinetycznej i potencjalnej. 
Elementy zestawu: siłowniki, rozdzielacze powietrza, przełączniki, pompkę, zbiornik na powietrze, 
manometr do pomiaru ciśnienia, przewody. Elementy muszą być kompatybilne z rozwiązaniami z 
punktu 2.20. 

8 

2.25 Ćwiczenia na 
CD do 
zestawu 

pneumatyka 

Zawiera modele zadań, zadania związane z rozwiązywaniem problemów technicznych. Prawdziwe 
maszyny, które są modelowe dla budowy zestawów z klocków są zobrazowane w formie filmu video. 

4 

2.26 Zestaw 
klocków 

konstrukcyjny
ch  z silnikiem 

Zestaw pozwala na budowę i programowanie prostych konstrukcji (ponad 10 gotowych instrukcji). W 
zestawie znajdziecie Państwo dedykowany hub USB i kompatybilne z nim: silnik, czujnik ruchu i 
czujnik wychylenia. W zestawie klocki konstrukcyjne różnego typu, kompatybilnych z klockami z 
punktu 2.13 i pojemnik z przegródkami do przechowywania zestawu. 
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2.27 Licencja do 
zestawu 
konstrukcyjne
go z silnikiem 

Pakietowa umowa licencyjna na instalację oprogramowania na nieograniczonej liczbie stanowisk w 
instytucji. 

1 

2.28 Oprogramowa
nie z 
ćwiczeniami 
do zestawu 
konstrukcyjne
go z silnikiem 

Oprogramowanie umożliwia napisanie programu na komputerze w prostym języku graficznym, który 
uruchomi zbudowane zestawu 2.26 konstrukcje.  

4 

2.29 Klocki z 
czujnikami 
elektroniczny
mi, 
serwomechani
zmami  
 

Zestaw  pozwala między innymi na konstruowanie robotów i układów automatyki oraz na ich 
odpowiednie oprogramowywanie do składania i programowania robotów w nowej technologii, oraz 
oferuje wszystko co potrzebne do zbudowania  swojego pierwszego robota i dziesiątki tysięcy innych 
robotów, które można samodzielnie skonstruować.  
Zestaw zawiera oprogramowanie z mikroprocesorem, wyświetlaczem  LCD, przyciskami sterowania 
oraz portami czujników i silników. Możliwość podłączenia do komputera za pomocą kabla USB lub 
bezprzewodowo poprzez Bluetooth i programowanie w intuicyjnym środowisku graficznym. 
Zestaw zawiera: 32 bitowy mikroprocesor, porty wejścia, porty wyjścia w kostce (mózgu systemu) 
ciekłokrystaliczny wyświetlacz, możliwość podłączenia przez USB 2.0 i Bluetooth, sensor dźwięku 
reagujący na wydawane komendy i dźwięki, ultradźwiękowy sensor optyczny odpowiadający za ruch, 
sensor światła wykrywający różne kolory i natężenie światła, silniki, czujniki dotyku, dedykowany 
akumulator litowo-jonowy o napięciu 7,4 V i pojemności 2200 mAh, kompatybilny interfejs dla 
komputerów klasy PC i Mac, zestaw klocków, kable do czujników, plastikowa skrzynka z przegródkami 
do przechowywania klocków, kabel USB łączący robota z komputerem (dł. 1m ), instrukcja w języku 
polskim. 
 

18 

2.30 Licencja do 
klocków z 
czujnikami 

elektroniczny
mi, 

serwomechani
zmami  

Pakietowa umowa licencyjna na instalację oprogramowania na nieograniczonej liczbie stanowisk w 
instytucji. 

1 

2.31 Oprogramowa
nie do 

klocków z 
czujnikami 

elektroniczny
mi, 

serwomechani
zmami  

Oprogramowanie proponuje nieskończoną liczbę możliwości konfiguracji i jest łatwe w obsłudze. 
System  wykorzystuje łączenie ikonek do tworzenia  nowych zadań dla robota. Zawiera także opcje 
"szkolenie" z instrukcjami, które krok  po kroku prowadzą nas od poziomu 'początkujący' do 
'zaawansowany'. 
Zestaw zawiera płyty CD: instrukcję użytkowania, oprogramowanie zespołu sterowania robota. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 



  
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – przetarg nieograniczony nr RI.I.271.3.2014 

 

25

3 Wyposażenie 
pracowni 
językowej 

Pracownia językowa na 24 stanowiska 2 zestawy 

  Komplet wyposażenia na 24 stanowiska : 
- pulpit nauczyciela sterowany cyfrowo z jednostką  centralną i zintegrowanym wzmacniaczem  
stereofonicznym; 
- możliwość sterowania funkcjami pracowni za   
   pomocą komputera, gniazdo USB; 
- laptop 
 
Laptop 
Ekran Matryca TFT, 15,6” z podświetleniem w technologii LED, powłoka antyrefleksyjna rozdzielczość  
HD (1366x768), jasność 220nits, kontrast 500:1 
Obudowa Matowa. 
Chipset, dostosowany do zaoferowanego procesora. 
Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera wyposażona w interfejsy 
(6 Gb/s) do obsługi dysków twardych.  
Procesor musi zapewnić wydajność oferowanego zestawu komputerowego, przy nominalnych 
parametrach pracy procesora (określonych przez producenta procesora) mierzoną za pomocą testu 
PassMark o wartości minimum punktów w teście PassMark CPU Mark 3000 pkt. Do oferty należy 
załączyć wydruk wyników dla oferowanego procesora ze strony http://www.cpubenchmark.net/  
Pamięć operacyjna min. 4GB z możliwością rozbudowy do 16GB, rodzaj pamięci DDR3, 1600MHz, 
jeden slot wolny.  
Dysk twardy min 500GB, prędkość obrotowa min. 7200rpm, zawierający partycję RECOVERY 
umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. 
Karta graficzna zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie 
przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access)  
Obsługująca funkcje: 
• DX11.1 
• OGL 4.0 
• OpenCL 1.2 
Audio/Video Wbudowana, zgodna z HD Audio, Dolby Advanced Audio v2, wbudowane głośniki stereo 
(min. 2x2W), kamera HD720p pracująca przy niskim oświetleniu z face tracking. 
Karta sieciowa   
Porty/złącza 1xUSB 3.0 (z możliwością ładowania baterii urządzeń zewnętrznych poprzez port USB 
przy wyłączonym komputerze), 3xUSB2.0, złącze combo słuchawki/mikrofon, 1xExpress Card54/34, 
VGA, Mini Display Port, RJ-45, czytnik kart multimedialnych (min. SD/SDHC/SDXC/MMC), złącze 
dokowania umieszczone w dolnej części komputera umożliwiające podłączenie komputera do 
dedykowanej stacji dokującej (nie replikatora portów podłączanego poprzez port USB). 
Klawiatura odporna na zalanie z wydzieloną klawiaturą numeryczną, układ US, z wbudowanym 
trackpointem . 
WiFi  Wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie b/g/n. 
Bluetooth Wbudowany moduł Bluetooth 4.0 
Napęd optyczny DVD RW 
Modem HSDPA Możliwość dołożenia modemu w późniejszym okresie (urządzenie wyposażone w 
niezbędne anteny) 
Bateria  
Bateria - 6 ogniw, min. 48Whr, pozwalająca na nieprzerwaną pracę urządzenia do 6 godzin (wg. 
deklaracji producenta komputera). 
Zasilacz  
Zasilacz zewnętrzny maks. 65W.  
System operacyjny wraz z pakietem biurowym 
Licencja na system operacyjny obsługujący inne programy, wersja w języku polskim. System 
operacyjny powinien być przygotowany w formie tzw. preinstalacyjnej (restore) przez producenta 
komputera. W komplecie nośniki optyczne (CD/DVD) ze wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy 
sterownikami dla systemu operacyjnego.  Zastosowanie niniejszego systemu operacyjnego wynika z 
konieczności zapewnienia kompatybilności z obecnie użytkowanymi przez Zamawiającego systemami. 
BIOS    
BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI  
-  Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych 
podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych informacji o:  
- wersji BIOS wraz z datą, 
- nr seryjnym, wersja oraz nazwa komputera 
- ilości pamięciami RAM  
- typie procesora,  
- MAC Adres karty sieciowej 
Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący 
utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania 
BIOS)  
- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń  
- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, 
podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora 
oraz dysku twardego. 
- Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej z poziomu BIOS, 
bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do 
niego, urządzeń zewnętrznych.  
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- Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa 
urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są 
aktywne.  
Oprogramowanie dodatkowe  
- Oprogramowanie służące do obsługi napędu DVD. Oprogramowanie umożliwiające aktualizacje 
sterowników oraz podsystemu zabezpieczeń poprzez Internet. 
- Oprogramowanie do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych użytkownika na 
dysku twardym, zewnętrznych dyskach, sieci, CD-ROM-ie oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii 
systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji. 
- Oprogramowanie w wersji polskiej  
Certyfikaty i standardy 
- Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) 
- Certyfikat EPEAT na poziomie co najmniej GOLD. Certyfikat ważny w dniu składania oferty i 
potwierdzony wydrukiem ze strony www.epeat.net  
- ENERGY STAR 5.0 
- Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat producenta systemu operacyjnego, 
potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z ww. systemem operacyjnym 
(załączyć wydruk od producenta) 
- Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 
- Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii 
Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki 
Inne 
- Wymiary ok. 390mm x 260mm x 35mm +/- 50mm 
- Zgodność z MIL-STD 810G (min. 8 metod, wśród nich min. 15 procedur), wymagane dostarczenie 
oświadczenia producenta sprzętu. 
Bezpieczeństwo i zdalne zarządzanie 
- Złącze  
- TPM  
Gwarancja 
 - 3-letnia gwarancja producenta. 
Wsparcie techniczne producenta 
Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej, możliwość 
weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu, a także weryfikacji posiadanej/wykupionej 
gwarancji oraz statusu napraw urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego. 
Dodatkowo do laptopa dołączona torba przenośna, mysz optyczna, 2 przyciskowa, kółko do scrollingu. 
 
Funkcje zestawu: 
- program do sterowania funkcjami pracowni za pomocą komputera + wirtualny magnetofon 
umożliwiający rejestrację przebiegu lekcji na komputerze. 
- moduł symulacji rozmowy telefonicznej 
- przyłączeniowe stanowisko dla uczniów 
- okablowanie 
- wytrzymałe słuchawki z mikrofonem  dynamicznym – gwarancja min. 5 lat 
- głośniki do zabudowy w biurku 
 
Słuchawki do pracowni językowej z mikrofonem 
miękka i elastyczna, bardzo wytrzymała obudowa odporna na uszkodzenia mechaniczne 
wysokiej jakości mikrofon dynamiczny, tłumienie dźwięków niepożądanych 
bardzo selektywna charakterystyka kierunkowa mikrofonu eliminująca szumy i głosy z   pomieszczenia, 
skuteczna izolacja akustyczna 
solidny, wzmocniony przewód sygnałowy 
duże nauszniki szczelnie kryjące ucho z przyjaznego dermatologicznie materiału 
elastyczny, nastawialny pałąk mikrofonu, 
łatwe w konserwacji i utrzymaniu, 
Końcówka: wtyk mini DIN 
Pasmo przenoszenia: słuchawki 40 Hz – 14,4 kHz / mikrofon 40 Hz – 15 kHz 
Nominalna skuteczność (SPL): 98dB / 1 mW 
Czułość mikrofonu: min 3 mV/Pa 
Nominalna impedancja: słuchawki min. 400 Ohm/ mikrofon min. 200 Ohm 
Nominalne zniekształcenia THD: < 0.14% 
Max. moc wyj.: min 100 mW 
tłumienie zwrotne : min. 15 dB (DIN/IEC) 
siła nacisku na uszy: min ca. 6 N 
gwarancja producenta minimum 3 lata 
 
Meble dla uczniów i nauczyciela: 
- stoliki uczniowskie dwuosobowe, proste o wymiarach ok.+/- 120x60 cm – 10 szt. 
- stoliki uczniowskie dwuosobowe narożne   
   (zaokrąglenie 30 cm) o wymiarach ok.+/- 120x60 cm – 2 szt. 
- krzesła uczniowskie – 24 szt.,  
- krzesło obrotowe dla nauczyciela - 1 szt. 
- biurko nauczyciela z zamykaną szufladą na laptop  
  o wymiarach ok.+/- 160x80 cm – 1 szt. 
- blaty stołów powinny być wykonane z płyty meblowej min.18 mm, obrzeża wykończone okleiną PCV 
2 mm. 
- meble wykonane z materiałów atestowanych do użytku w placówkach publicznych  



  
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – przetarg nieograniczony nr RI.I.271.3.2014 

 

27

- wysokość zestawu mebli dostosowana dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum 
 
Wymagania ogólne: 
- pulpit z klawiaturą foliową odporną na zanieczyszczenia i zalanie, 
- pracę pulpitu nadzoruje wbudowany mikrokontroler 
- sterowanie wszystkimi funkcjami pulpitu możliwe jest za pomocą wbudowanej klawiatury lub za 
pomocą komputera z odpowiednim oprogramowaniem  
- włączanie pulpitu kluczykiem zapobiegające dostępowi osób nieuprawnionych, 
- wielofunkcyjny wyświetlacz, 
- wbudowany timer z sygnalizacją dźwiękową służący do odliczania czasu do końca lekcji, czasu  na 
odpowiedź lub do końca kartkówki, 
 
Pulpit nauczyciela powinien umożliwiać: 
- włączanie i wyłączanie mikrofonów poszczególnych uczniów, 
- wybór sygnału (źródło dźwięku lub mikrofony) podawanego na słuchawki uczniów, pojedynczo lub 
dla wszystkich jednocześnie, 
- oddzielne sterowanie mikrofonem i słuchawkami  nauczyciela, 
- wybór trybu pracy: GRUPA lub PARY, 
- wyłączenie wszystkich mikrofonów, 
- wybór źródła dźwięku, 
- regulację głośności, 
- sterowanie pracą timera, 
 
Pulpit uczniowski powinien umożliwiać co najmniej:  
- sterowanie głośnością słuchawek i komunikację  z nauczycielem,  
 
Zestaw powinien umożliwiać: 
PRACĘ W GRUPACH:  
- jedna grupa pracuje z materiałem z dowolnego źródła dźwięku, 
- druga grupa prowadzi dialog z nauczycielem, 
- uczniowie z włączonymi mikrofonami są słyszani  przez pozostałych uczniów z grupy, 
PRACĘ W PARACH: 
- uczniowie prowadzą dialog w parach, przy czym  poszczególne pary nie słyszą się wzajemnie, 
- nauczyciel ma możliwość podsłuchania dialogu dowolnej pary, 
- możliwość pracy z materiałem z dowolnego źródła dźwięku (w zależności od wersji pulpitu) 
 
Przekaz dźwięku stereo: 
- wbudowany stereofoniczny wzmacniacz mocy 
- cyfrowa regulacja głośności sygnału na słuchawki  
- cyfrowa regulacja głośności wzmacniacza, 
- cyfrowy korektor barwy dźwięku 
- zewnętrzny panel podłączeniowy źródeł dźwięku 
- wyjście do nagrywania (podłączenie do magnetofonu lub komputera) 
 
Funkcje oprogramowania: 
- główne okno programu 
- wirtualny magnetofon 
- obsługa odtwarzacza CD/MP3 
- funkcja dziennik – zarządzanie listami uczniów 
- timer 
- cyfrowy mikser 
- wykorzystanie regulatorów głośności odtwarzania i nagrywania z systemu operacyjnego 
- możliwość zresetowania pulpitu 
Gwarancja: na urządzenia: dostawca zapewni 3-letnią gwarancję z zapewnieniem serwisu z dojazdem do 
miejsc zamontowania pracowni. 
 
Ponadto: 
Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego 
odbioru zamówienia.  
 

4 Wyposażenie 
pracowni 
językowej 

Pracownia językowa na 16 stanowisk 1  zestaw    

  Komplet wyposażenia na 16 stanowisk : 
- pulpit nauczyciela sterowany cyfrowo z jednostką  centralną i zintegrowanym wzmacniaczem  
stereofonicznym; 
- możliwość sterowania funkcjami pracowni za pomocą komputera, gniazdo USB; 
- laptop  
 
Laptop 
Ekran Matryca TFT, 15,6” z podświetleniem w technologii LED, powłoka antyrefleksyjna, 
rozdzielczość  HD (1366x768), jasność 220nits, kontrast 500:1 
Obudowa matowa. 
Chipset dostosowany do zaoferowanego procesora. 
Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera wyposażona w interfejsy 
(6 Gb/s) do obsługi dysków twardych.  
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Procesor musi zapewnić wydajność oferowanego zestawu komputerowego, przy nominalnych 
parametrach pracy procesora (określonych przez producenta procesora) mierzoną za pomocą testu 
PassMark o wartości minimum punktów w teście PassMark CPU Mark 3000 pkt. Do oferty należy 
załączyć wydruk wyników dla oferowanego procesora ze strony http://www.cpubenchmark.net/  
Pamięć operacyjna min. 4GB z możliwością rozbudowy do 16GB, rodzaj pamięci DDR3, 1600MHz, 
jeden slot wolny.  
Dysk twardy min 500GB, prędkość obrotowa min. 7200rpm, zawierający partycję RECOVERY 
umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. 
Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie 
przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access)  
Obsługująca funkcje: 
• DX11.1 
• OGL 4.0 
• OpenCL 1.2 
Audio/Video Wbudowana, zgodna z HD Audio, Dolby Advanced Audio v2, wbudowane głośniki stereo 
(min. 2x2W), kamera HD720p pracująca przy niskim oświetleniu z face tracking. 
Karta sieciowa 10/100/1000 – RJ 45  
Porty/złącza 1xUSB 3.0 (z możliwością ładowania baterii urządzeń zewnętrznych poprzez port USB 
przy wyłączonym komputerze), 3xUSB2.0, złącze combo słuchawki/mikrofon, 1xExpress Card54/34, 
VGA, Mini Display Port, RJ-45, czytnik kart multimedialnych (min. SD/SDHC/SDXC/MMC), 
Klawiatura odporna na zalanie z wydzieloną klawiaturą numeryczną, układ US, z wbudowanym 
trackpointem . 
WiFi  Wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie b/g/n. 
Bluetooth Wbudowany moduł Bluetooth 4.0 
Napęd optyczny DVD RW 
Modem HSDPA Możliwość dołożenia modemu w późniejszym okresie (urządzenie wyposażone w 
niezbędne anteny) 
Bateria  
Bateria - 6 ogniw, min. 48Whr, pozwalająca na nieprzerwaną pracę urządzenia do 6 godzin (wg. 
deklaracji producenta komputera). 
Zasilacz  
Zasilacz zewnętrzny maks. 65W.  
System operacyjny wraz z pakietem biurowym  
Licencja na system operacyjny. System operacyjny powinien być przygotowany w formie tzw. 
preinstalacyjnej (restore) przez producenta komputera. W komplecie nośniki optyczne (CD/DVD) ze 
wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy sterownikami dla systemu.  Zastosowanie niniejszego 
systemu operacyjnego wynika z konieczności zapewnienia kompatybilności z obecnie użytkowanymi 
przez Zamawiającego systemami. 
BIOS    
BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI  
-  Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych 
podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych informacji o:  
- wersji BIOS wraz z datą, 
- nr seryjnym, wersja oraz nazwa komputera 
- ilości pamięciami RAM  
- typie procesora,  
- MAC Adres karty sieciowej 
Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący 
utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania 
BIOS)  
- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń  
- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, 
podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora 
oraz dysku twardego. 
- Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej z poziomu BIOS, 
bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do 
niego, urządzeń zewnętrznych.  
- Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa 
urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są 
aktywne.  
Oprogramowanie dodatkowe  
- Oprogramowanie służące do obsługi napędu DVD. Oprogramowanie umożliwiające aktualizacje 
sterowników oraz podsystemu zabezpieczeń poprzez Internet. 
- Oprogramowanie do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych użytkownika na 
dysku twardym, zewnętrznych dyskach, sieci, CD-ROM-ie oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii 
systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji. 
- Oprogramowanie w wersji polskiej lub angielskiej 
Certyfikaty i standardy 
- Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) 
- Certyfikat EPEAT na poziomie co najmniej GOLD. Certyfikat ważny w dniu składania oferty i 
potwierdzony wydrukiem ze strony www.epeat.net  
- ENERGY STAR 5.0 
- Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat producenta oprogramowania, 
potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z ww. systemem operacyjnym 
(załączyć wydruk ze strony producenta) 
- Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 
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- Wymiary ok. 390mm x 260mm x 35mm +/- 50mm 
Bezpieczeństwo i zdalne zarządzanie 
- Złącze  
- TPM  
Gwarancja 
 - 3-letnia gwarancja producenta. 
Wsparcie techniczne producenta 
Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej, możliwość 
weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu, a także weryfikacji posiadanej/wykupionej 
gwarancji oraz statusu napraw urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego. 
Dodatkowo do laptopa dołączona torba przenośna, mysz optyczna, 2 przyciskowa, kółko do scrollingu. 
- program do sterowania funkcjami pracowni za pomocą komputera + wirtualny magnetofon 
umożliwiający rejestrację przebiegu lekcji na komputerze. 
- moduł symulacji rozmowy telefonicznej 
- przyłączeniowe stanowisko dla uczniów 
- okablowanie 
- wytrzymałe słuchawki z mikrofonem  dynamicznym – gwarancja min. 5 lat 
- głośniki do zabudowy w biurku 
 
Słuchawki dedykowane do pracowni językowej z mikrofonem 
miękka i elastyczna, bardzo wytrzymała obudowa odporna na uszkodzenia mechaniczne, 
wysokiej jakości mikrofon dynamiczny, podwójne tłumienie dźwięków niepożądanych 
selektywna charakterystyka kierunkowa mikrofonu eliminująca szumy i głosy z   pomieszczenia, 
skuteczna izolacja akustyczna 
solidny, wzmocniony przewód sygnałowy, 
duże nauszniki szczelnie kryjące ucho z przyjaznego dermatologicznie materiału, 
elastyczny, nastawialny pałąk mikrofonu, 
łatwe w konserwacji i utrzymaniu, 
Końcówka: wtyk mini DIN 
Pasmo przenoszenia: słuchawki min 40 Hz – 14,4 kHz / mikrofon 40 Hz – 15 kHz 
Nominalna skuteczność (SPL): min 98dB / 1 mW 
Czułość mikrofonu: min 3 mV/Pa 
Nominalna impedancja: słuchawki min. 400 Ohm/ mikrofon min. 200 Ohm 
Nominalne zniekształcenia THD: < 0.14% 
Max. moc wyj.: min 100 mW 
tłumienie zwrotne : min. 15 dB (DIN/IEC) 
siła nacisku na uszy: min ca. 6 N 
gwarancja producenta minimum 3 lata 
 
Meble dla uczniów i nauczyciela: 
- stoliki uczniowskie dwuosobowe, proste  o wymiarach ok.+/- 120x60 cm – 6 szt. 
- stoliki uczniowskie dwuosobowe narożne  (zaokrąglenie 30 cm) o wymiarach ok.+/- 120x60  cm – 2 
szt. 
- krzesła uczniowskie – 16 szt.,  
- krzesło obrotowe dla nauczyciela - 1 szt. 
- biurko nauczyciela z szufladą na laptop  
  o wymiarach ok.+/- 160x80 cm – 1 szt. 
- blaty stołów powinny być wykonane z płyty meblowej min.18 mm, obrzeża wykończone okleiną PCV 
2 mm,  
- meble wykonane z materiałów atestowanych do użytku w placówkach publicznych  
- wysokość zestawu mebli dostosowana dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej 
 
Wymagania ogólne: 
- pulpit z klawiaturą foliową odporną na zanieczyszczenia i zalanie, 
- pracę pulpitu nadzoruje wbudowany mikrokontroler 
- sterowanie wszystkimi funkcjami pulpitu możliwe jest za pomocą wbudowanej klawiatury lub za 
pomocą komputera z odpowiednim oprogramowaniem  
- włączanie pulpitu kluczykiem zapobiegające dostępowi osób nieuprawnionych, 
- wielofunkcyjny wyświetlacz, 
- wbudowany timer z sygnalizacją dźwiękową służący do odliczania czasu do końca lekcji, czasu  na 
odpowiedź lub do końca kartkówki, 
 
Pulpit nauczyciela powinien umożliwiać: 
- włączanie i wyłączanie mikrofonów poszczególnych uczniów, 
- wybór sygnału (źródło dźwięku lub mikrofony) podawanego na słuchawki uczniów, pojedynczo lub 
dla wszystkich jednocześnie, 
- oddzielne sterowanie mikrofonem i słuchawkami  nauczyciela, 
- wybór trybu pracy: GRUPA lub PARY, 
- wyłączenie wszystkich mikrofonów, 
- wybór źródła dźwięku, 
- regulację głośności, 
- sterowanie pracą timera, 
 
Pulpit uczniowski powinien umożliwiać co najmniej:  
- sterowanie głośnością słuchawek i komunikację  z nauczycielem,  
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Zestaw powinien umożliwiać: 
PRACĘ W GRUPACH:  
- jedna grupa pracuje z materiałem z dowolnego źródła dźwięku, 
- druga grupa prowadzi dialog z nauczycielem, 
- uczniowie z włączonymi mikrofonami są słyszani  przez pozostałych uczniów z grupy, 
PRACĘ W PARACH: 
- uczniowie prowadzą dialog w parach, przy czym  poszczególne pary nie słyszą się wzajemnie, 
- nauczyciel ma możliwość podsłuchania dialogu dowolnej pary, 
- możliwość pracy z materiałem z dowolnego źródła dźwięku (w zależności od wersji pulpitu) 
 
Przekaz dźwięku stereo: 
- wbudowany stereofoniczny wzmacniacz mocy 
- cyfrowa regulacja głośności sygnału na słuchawki  
- cyfrowa regulacja głośności wzmacniacza, 
- cyfrowy korektor barwy dźwięku 
- zewnętrzny panel podłączeniowy źródeł dźwięku 
- wyjście do nagrywania (podłączenie do magnetofonu lub komputera) 
 
Funkcje oprogramowania: 
- główne okno programu 
- wirtualny magnetofon 
- obsługa odtwarzacza CD/MP3 
- funkcja dziennik – zarządzanie listami uczniów 
- timer 
- cyfrowy mikser 
- wykorzystanie regulatorów głośności odtwarzania i nagrywania z systemu operacyjnego 
- możliwość zresetowania pulpitu 
Gwarancja: na urządzenia: dostawca zapewni 3-letnią gwarancję z zapewnieniem serwisu z dojazdem do 
miejsc zamontowania pracowni. 
Ponadto: 
Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego 
odbioru zamówienia. 

 
UWAGI: 
1. Przedmiot umowy: zestawy interaktywne w ilości 10 zestawów należy dostarczyć do 

placówek oświatowych na terenie Gminy Pysznica: 
 

Lp. Nazwa placówki Adres/telefon Ilość zestawów 
1. ZS w Pysznicy ul. Wolności 324, 37-403 Pysznica 

tel: 15 814 40 67 
3 

2. ZS w Jastkowicach ul. Mickiewicza 1, 37-403 Pysznica 
tel: 15 841 03 11 

2 

3. ZS w Kłyżowie ul. Mickiewicza 70, 37-403 Pysznica 
tel: 15 841 07 46 

2 

4. PSP w Krzakach ul. Nowa 15, 37-403 Pysznica 
tel: 15 841 07 47 

2 

5. Przedszkole w Pysznicy ul. Wolności 295, 37-403 Pysznica 
tel: 15 841 00 34 

1 

 
2. Przedmiot umowy: wyposażenie do pracowni językowych należy dostarczyć  

do placówek oświatowych na terenie Gminy Pysznica: 
 
Lp. Nazwa placówki Adres/telefon Ilość 

pracowni/stanowiska 
1. ZS w Jastkowicach ul. Mickiewicza 1, 37-403 Pysznica 

tel: 15 841 03 11 
1/24 stanowiska 

2. ZS w Kłyżowie ul. Mickiewicza 70, 37-403 Pysznica 
tel: 15 841 07 46 

1/24 stanowiska 

4. PSP w Krzakach ul. Nowa 15, 37-403 Pysznica 
tel: 15 841 07 47 

1/16 stanowisk 
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3. Przedmiot umowy: klocki edukacyjne 
Należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Pysznicy, ul. Wolności 277, 37-403 Pysznica, tel: 15 841 01 32  

4. Parametry minimalne sprzętu zostały określone w Załączniku nr 1. 
5. Wszelkie opłaty i wynagrodzenia autorskie za licencje, zawarte są w cenie przedmiotu umowy. 
6. Wykonawca przekaże zamawiającemu na czas nieoznaczony, bezterminowe licencje na dostarczone 

oprogramowanie oraz szczegółowe instrukcje obsługi i konserwacji dla każdej jednostki dostarczonego 
sprzętu (wykonawca gwarantuje zamawiającemu, że udzielając licencji na korzystanie z oprogramowania 
nie narusza żadnych praw osób trzecich oraz nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby 
trzecie roszczeń do tych praw). 

7. Odbiór sprzętu przez zamawiającego będzie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym. 
8. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia gwarancji, na następujących warunkach: 

a) minimum 36 miesięcy od daty wystawienia faktury  
b) serwis gwarancyjny w miejscu użytkowania sprzętu w przypadku drobnych usterek 
c) czas usunięcia zgłoszonej usterki/awarii: maksimum do końca piątego dnia roboczego po dniu 

zgłoszenia 
d) w przypadku braku możliwości naprawy w miejscu lub czasie określonym powyżej wykonawca (na czas 

naprawy) nieodpłatnie dostarczy sprzęt zastępczy o parametrach technicznych, niegorszych niż 
określone w OPZ, nie później niż do końca szóstego dnia roboczego po dniu zgłoszenia 

e) zadania wchodzące w zakres czynności gwarancyjnych, wykonawca zrealizuje na własny koszt, w tym 
w szczególności dojazd, odbiór i zwrot naprawionego sprzętu. 

9. Koszt dojazdu ekipy serwisowej w ramach naprawy gwarancyjnej i koszt transportu sprzętu naprawianego 
w ramach gwarancji poza siedzibą zamawiającego pokrywa wykonawca. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do instalacji i konfiguracji oprogramowania systemowego na dostarczonym 
sprzęcie multimedialnym oraz przeprowadzenia niezbędnych szkoleń z zakresu jego obsługi wśród 
wyznaczonych pracowników placówek oświatowych w niezbędnej ilości godzin zegarowych.  
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Zamówienie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowych 

 II -VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013  
zgodnie z umową nr UDA-RPPK.05.01.00-18-015/12-00 z dnia 1 lipca 2013 r. 

 
 Załącznik nr 2 do siwz  

 

FORMULARZ  OFERTOWY 
 

 

                                                                                              Zamawiający:  
Gmina Pysznica  
ul. Wolności 277,  
37-403 Pysznica     
 

Dane Wykonawcy 1:  
 

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:   ............................................................................................................ 
…...................................................................................................................................................................... 
Zarejestrowany adres Wykonawcy:   .............................................................................................................. 
…...................................................................................................................................................................... 
 

NIP         ......................................................................................................................................................... 
 

REGON .......................................................................................................................................................... 
 

Osoba do kontaktu ......................................................................................................................................... 
 

Telefon  …...................................................................................................................................................... 
 

Nr faksu na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję: ................................................................... 
 

e-mail ............................................................................................................................................................. 
 
 

W nawiązaniu do ogłoszenia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 
RI.I.271.3.2014 o nazwie: 
 
 

Zakup wyposażenia dydaktycznego do ZS w Pysznicy, ZS w Jastkowicach,  
ZS w Kłyżowie, Przedszkola w Pysznicy oraz PSP w Krzakach w ramach projektu:    

„Poprawa warunków kształcenia w jednostkach oświatowych na terenie gminy Pysznica”  

 
 
 

1.  Cena: 
 
1.1.  Oferuję / oferujemy realizację niniejszego zamówienia publicznego za:  
 

cenę ofertową  (brutto)    …..………………………………………………………… złotych, 

(słownie:  …………………………………………………………….………   złotych),     

w tym: 
   - podatek VAT …….  % tj. ………….. PLN, 
    - cena netto:    ………………  PLN 

 
 

      1.2.  Oświadczam/y, że cena ofertowa zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
 
______________________ 
  
W przypadku, gdy ofertę składać będą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – należy wpisać nazwę 
każdego z tych Wykonawców. 
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2.  Oświadczenia: 
 

2.1.   Oświadczam/y, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 
2.2.  Oświadczam/y, iż zapoznałem się z postanowieniami SIWZ i nie wnoszę do nich zastrzeżeń 

oraz uznaję się za związanego określonymi w niej zasadami postępowania.  
2.3.  Oświadczam/y, że zawarte w SIWZ istotne postanowienia umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) 

zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 
zawarcia umowy na tych warunkach – w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  

2.4.   Oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na 
dzień otwarcia ofert.  

2.5.   Przedmiot zamówienia zostanie wykonany do 15 lipca 2014 roku, 
2.6.   Wadium w kwocie 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) zostało wniesione w dniu  
          …………………………..  w formie .......................................................................................  
        ( potwierdzenie wniesienia w załączeniu ) 
 

          Zwrotu wadium proszę dokonać na konto : .................................................................................. 

 

2.7.    Dostawy objęte zamówieniem zamierzam/y wykonać sami.*  
           Następujące części zamówienia zamierzam/y powierzyć podwykonawcom.*  
           -  załącznik nr 6 do siwz.                
              ....................................................................................................................................  
2.8.  Oświadczam/y, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach              

o nr .......................  niniejsza oferta oraz wszystkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji.  

 

3.   Załączniki:  
 

               Integralną część niniejszej oferty stanowią niżej wymienione załączniki: 
1) oferta; 
2) zestawienie dostawy w ramach zamówienia RI.I.271.3.2014; 
3) oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków wynikających z art. 22 ust. 1 Pzp; 
4) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 Pzp; 
5) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej; 
6) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddz. 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;  
7)  wykaz wykonanych dostaw;   
8) informacja dotycząca art. 24 ust. 2 pkt. 5 Pzp; 
9) wykaz podwykonawców na których zasoby powołuje się wykonawca  (jeżeli dotyczy);  
10) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy);  
11) oparafowany wzór umowy;  
12) stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie 
wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru;  
13) dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu                           
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy                       
w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy); 
.....................................................................................................................................................  

………………………..            
Miejscowość i data                            
                                              …………………..………………………………………………………  

[parafka(i) i imienna(e) pieczątka(i) (lub czytelny/e podpis/y) osoby(osób)  
uprawnionej(ych) do składania oświadczeń wiedzy/ woli w zakresie praw  
i obowiązków majątkowych Wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 

* niepotrzebne skreślić  
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Zamówienie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowych 

 II -VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013  
zgodnie z umową nr UDA-RPPK.05.01.00-18-015/12-00 z dnia 1 lipca 2013 r. 

 
 Załącznik nr 1 do oferty 

 
 
 
 

Zestawienie dostawy w ramach zamówienia RI.I.271.3.30124  
 
 
 

Lp. Nazwa Parametry techniczne Ilość szt. / 
zestaw 

Producent, 
typ, model 

Cena 
jednostkowa 

netto 
1 Zestaw 

interakt
ywny 

Zestaw składający się z tablicy 
interaktywnej, projektora, uniwersalnej 
podstawy jezdnej i laptopa 

10 
zestawów 

 

  

  Zestaw interaktywny składa się z: 
- tablicy interaktywnej dotykowej lub 
elektromagnetycznej 80" +/-2 cale wraz  
z oprogramowaniem, 
 - projektora ultra szerokokątnego  z 
możliwością bliskiej projekcji, 
- podstawy jezdnej na kółkach z regulowaną 
wysokością i z wysięgnikiem na projektor ; 
- laptopa 
 
Wymagane parametry techniczne: 
 
1. Tablica interaktywna 
Technologia pozycjonowania w podczerwieni 
(dotykowa) lub elektromagnetyczna, pasywna, 
obsługa pisakiem elektronicznym z 
wbudowanym akumulatorem zapewniającym 
min 15 godzin pracy po pełnym naładowaniu 
bez konieczności wyjmowania akumulatora z 
pisaka w celu ładowania (w przypadku tablicy 
w technologii 
elektromagnetycznej), własnym palcem bądź 
dowolnym przedmiotem (w przypadku tablicy 
w technologii pozycjonowania w 
podczerwieni), 
wysoka czułość (czujniki IR powinny odbiera
ć nie tylko lekki dotyk, ale także  
zbliżenie pisaka/palca mniej 
niż 2 mm od powierzchni tablicy, tempo śledz
enia  sygnału 6ms -12 ms z tolerancją +/-
 1ms., powierzchnia elektromagnetyczna 
powinna odbierać zarówno dotknięcie 
pisakiem jak i zbliżenie pisaka na mniej niż 2 
mm) i rozdzielczość co najmniej 8000 x 8000. 
Przekątna wymiaru interaktywnego 80” +/- 2 
cale, obszar interaktywny w formacie 4:3 
 
Powierzchnia tablicy: 
- Lakierowana lub polimerowa o 
wysokiej odporności na zarysowania, uszkodz
enia mechaniczne; 
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-
powierzchnia matowa, nie skupiająca światła, 
bezpieczna dla oczu uczniów 
 i nauczycieli. Łatwa do czyszczenia, kompaty
bilna z pisakami sucho ścieralnymi. 
Technologia rozpoznawania gestów multi touc
h,  
Tablica dualna –
 możliwość pisania przez dwie osoby naraz. 
Integruje się z programami pakietu aplikacji 
biurowych pozwalając na ręczne dopisywanie 
notatek do dokumentów (w formie  
graficznej), pozwala na zapamiętywanie 
wykonanych notatek w formacie dokumentu 
aplikacji biurowych 
Funkcja Plug & Play –
 umożliwiająca instalacje sterowników 
Funkcja myszy 
Współpraca z komputerami sterowanymi syste
mem operacyjnym sprawującym kontrolę nad 
innymi programami. 
Gwarancja na tablicę na co najmniej na 
okres 3 lat.  
Funkcje oprogramowania: 
1. Oprogramowanie i pomoc w języku 
polskim 
2. 
Narzędzia geometryczne z opcją przechwytyw
ania rysowanej linii. 
3. Kilka typów przesłon ekranowych: reflektor
y, komunikaty ekranowe, kurtyna,  
wycinanie wyświetlanego obszaru. 
4. Zapisywanie akcji wykonywanych w progra
mie w postaci filmu video. 
5. Różne opcje zrzutu ekranu: zaznaczenie, ak
tywne okno, pełny ekran itp. 
6. Szybkie generowanie funkcji matematyczny
ch ze zdefiniowanych w programie lub stworz
onych przez siebie. 
7. Rozpoznawanie pisma odręcznego w język
u polskim. 
8. Edytor formuł matematycznych zintegrowa
ny z funkcją rozpoznawania pisma  
odręcznego. 
9. Biblioteka zasobów z materiałami do przed
miotów szkolnych. 
10. Dołączone oprogramowanie pozwalające 
na obsługę tablicy interaktywnej  
z tabletu podłączonego do sieci WiFi. 
Oprogramowanie posiada skróty do funkcji 
interaktywnych oprogramowania dołączonego 
do tablicy interaktywnej. 
11. Dołączone oprogramowanie pozwalające 
na tworzenie testów typu 
- jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru 
- prawda/fałsz, uzupełnianie pola tekstowego 
- 
ustawianie reakcji programu na dobrą i złą od
powiedź (wskazanie właściwej) 
- odnajdywanie słów w rozsypance wyrazowej 
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- przyporządkowywanie obrazków do 
kategorii 
- anagramy 
- ustawianie właściwej kolejności zdań 
- zaznaczanie punktów na mapie 
 
Oświadczenie dystrybutora tablicy, że w 
przypadku nie wywiązywania się z 
obowiązków gwarancyjnych oferenta lub 
firmy serwisującej w postępowaniu na „Zakup 
wyposażenia dydaktycznego na ZS w Pysznicy, 
ZS w Jastkowicach,  
ZS w Kłyżowie, Przedszkola w Pysznicy oraz 
PSP w Krzakach” przejmie na siebie wszelkie 
zobowiązania związane z serwisem – 
dokument potwierdzający załączyć do 
oferty. 
 
2. Projektor 
Technologia DLP 
Rozdzielczość nominalna min. 1024x768 
Format 4:3 
Jasność nie mniejsza niż 3100 ansi lumenów 
Kontrast nie mniejszy niż 9000:1 
Współczynnik projekcji nie większy niż 
0.57:1 
Żywotność lampy nie mniejsza niż 4000h w 
trybie wysokiej jasności oraz min 8000h w 
trybie ekonomicznym 
Wejścia wideo: min. 2 x HDMI, min 1x VGA 
(D-SUB) 
Wejścia audio: min. 1 x 3,5mm stereo mini 
Jack 
Dodatkowe porty: min. 1x USB typu A, min. 
1x USB typu B, min. 1 x RJ45 (Lan) min. 1 x 
RS232 
Wbudowany głośnik o mocy nie mniejszej niż 
14W 
Gwarancja producenta min. 36 miesięcy na 
projektor oraz lampę 
Sterowanie pilotem 
 
Oświadczenie dystrybutora projektora, że w 
przypadku nie wywiązywania się z 
obowiązków gwarancyjnych oferenta lub 
firmy serwisującej w postępowaniu na „Zakup 
wyposażenia dydaktycznego na ZS w Pysznicy, 
ZS w Jastkowicach,  
ZS w Kłyżowie, Przedszkola w Pysznicy oraz 
PSP w Krzakach” przejmie na siebie wszelkie 
zobowiązania związane z serwisem – 
dokument potwierdzający załączyć do 
oferty. 
 
3. Uniwersalna podstawa jezdna z 
wysięgnikiem i regulacją wysokości 
Wymagana jest płynna regulacja wysokości 
tablicy - bez demontażu i użycia siły. 
Regulacja powinna odbywać się co najmniej 
w zakresie +/- 40-50 cm. Opuszczenie tablicy 
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maksymalnie w dół, powinno umożliwi ć 
przejazd całego zestawu przez standardowe 
drzwi. Ramię do projektora powinno obracać 
się w celu umożliwienia przejazdu całego 
zestawu przez standardowe drzwi. Podstawa 
powinna być zintegrowana z wysięgnikiem. 
Całość powinna być wykonana  z profili 
stalowych, malowanych proszkowo. Kółka 
powinno być zaopatrzone w blokadę 
zapewniają bezpieczeństwo podczas 
użytkowania.  
 
4. Specyfikacja laptopa  
Ekran Matryca TFT, 15,6” z podświetleniem 
w technologii LED, powłoka antyrefleksyjna, 
rozdzielczość  HD (1366x768), jasność 
220nits, kontrast 500:1 
Obudowa matowa. 
Płyta główna zaprojektowana i 
wyprodukowana przez producenta komputera 
wyposażona w interfejsy (6 Gb/s) do obsługi 
dysków twardych.  
Procesor musi zapewnić wydajność 
oferowanego zestawu komputerowego, przy 
nominalnych parametrach pracy procesora 
(określonych przez producenta procesora) 
mierzoną za pomocą testu PassMark o 
wartości minimum punktów w teście 
PassMark CPU Mark min 3000 pkt.  
Do oferty należy załączyć wydruk wyników 
dla oferowanego procesora ze strony 
http://www.cpubenchmark.net/  
Pamięć operacyjna min. 4GB z możliwością 
rozbudowy do 16GB, rodzaj pamięci DDR3, 
1600MHz, jeden slot wolny.  
Dysk twardy min 500GB, prędkość obrotowa 
min. 7200rpm, zawierający partycję 
RECOVERY umożliwiającą odtworzenie 
systemu operacyjnego fabrycznie 
zainstalowanego na komputerze po awarii. 
Karta graficzna zintegrowana wykorzystująca 
pamięć RAM systemu dynamicznie 
przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie 
UMA (Unified Memory Access 
Obsługująca funkcje: 
• DX11.1 
• OGL 4.0 
• OpenCL 1.2 
Audio/Video Wbudowana, zgodna z HD 
Audio, Dolby Advanced Audio v2, 
wbudowane głośniki stereo (min. 2x2W), 
kamera HD pracująca przy niskim oświetleniu 
z face tracking. 
Karta sieciowa  
Porty/złącza 1xUSB 3.0 (z możliwością 
ładowania baterii urządzeń zewnętrznych 
poprzez port USB przy wyłączonym 
komputerze), 3xUSB2.0, złącze combo 
słuchawki/mikrofon, 1xExpress Card54/34, 
VGA, Mini Display Port, RJ-45, czytnik kart 
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multimedialnych (min. 
SD/SDHC/SDXC/MMC), złącze dokowania 
umieszczone w dolnej części komputera 
umożliwiające podłączenie komputera do 
dedykowanej stacji dokującej (nie replikatora 
portów podłączanego poprzez port USB). 
Klawiatura odporna na zalanie z wydzieloną 
klawiaturą numeryczną, układ US, z 
wbudowanym trackpointem . 
WiFi  Wbudowana karta sieciowa, pracująca 
w standardzie b/g/n. 
Bluetooth Wbudowany moduł Bluetooth 4.0 
Napęd optyczny DVD RW 
Modem HSDPA Możliwość dołożenia 
modemu w późniejszym okresie (urządzenie 
wyposażone w niezbędne anteny) 
Bateria  
Bateria - 6 ogniw, min. 48Whr, pozwalająca 
na nieprzerwaną pracę urządzenia do  
6 godzin (wg. deklaracji producenta 
komputera). 
Zasilacz  
Zasilacz zewnętrzny maks. 65W.  
System operacyjny wraz z pakietem 
biurowym 
Licencja na system operacyjny do obsługi 
innych programów, graficzne środowisko 
pracy, wersja w języku polskim. System 
operacyjny powinien być przygotowany w 
formie tzw. preinstalacyjnej (restore) przez 
producenta komputera. W komplecie nośniki 
optyczne (CD/DVD) ze wszystkimi 
niezbędnymi do poprawnej pracy 
sterownikami dla zainstalowanego systemu 
operacyjnego. Zastosowanie niniejszego 
systemu operacyjnego wynika z konieczności 
zapewnienia kompatybilności z obecnie 
użytkowanymi przez Zamawiającego 
systemami. 
BIOS    
BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI  
-  Możliwość, bez uruchamiania systemu 
operacyjnego z dysku twardego komputera lub 
innych podłączonych do niego urządzeń 
zewnętrznych informacji o:  
- wersji BIOS wraz z datą, 
- nr seryjnym, wersja oraz nazwa komputera 
- ilości pamięciami RAM  
- typie procesora,  
- MAC Adres karty sieciowej 
Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz 
blokowania startu systemu operacyjnego, 
(gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła 
nawet w przypadku odłączenia wszystkich 
źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)  
- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-
owania stacji roboczej z zewnętrznych 
urządzeń  
- Możliwość, bez uruchamiania systemu 
operacyjnego z dysku twardego komputera lub 
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innych, podłączonych do niego urządzeń 
zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie 
systemu, administratora oraz dysku twardego. 
- Możliwość włączenia/wyłączenia 
zintegrowanej karty dźwiękowej, karty 
sieciowej  
z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu 
operacyjnego z dysku twardego komputera lub 
innych, podłączonych do niego, urządzeń 
zewnętrznych.  
- Możliwość ustawienia portów USB w trybie 
„no BOOT”, czyli podczas startu komputer 
nie wykrywa urządzeń botujących typu USB, 
natomiast po uruchomieniu systemu 
operacyjnego porty USB są aktywne. 
Oprogramowanie dodatkowe 
- Oprogramowanie służące do obsługi napędu 
DVD. Oprogramowanie umożliwiające 
aktualizacje sterowników oraz podsystemu 
zabezpieczeń poprzez Internet. 
- Oprogramowanie do wykonania kopii 
bezpieczeństwa systemu operacyjnego i 
danych użytkownika na dysku twardym, 
zewnętrznych dyskach, sieci, CD-ROM-ie 
oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii 
systemu operacyjnego bez potrzeby jego 
reinstalacji. 
- Oprogramowanie w wersji polskiej 
Certyfikaty i standardy 
- Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta 
sprzętu (należy załączyć do oferty) 
- Certyfikat EPEAT na poziomie co najmniej 
GOLD. Certyfikat ważny w dniu składania 
oferty i potwierdzony wydrukiem ze strony 
www.epeat.net  
- ENERGY STAR 5.0 
- Oferowane modele komputerów muszą 
posiadać certyfikat producenta systemu 
operacyjnego, potwierdzający poprawną 
współpracę oferowanych modeli komputerów 
z systemem operacyjnym  
- Deklaracja zgodności CE (załączyć do 
oferty) 
- wymiary ok. 390mm x 260mm x 35mm +/- 
50mm 
Gwarancja 
 - 3-letnia gwarancja producenta. 
Wsparcie techniczne producenta 
Dedykowany numer oraz adres email dla 
wsparcia technicznego i informacji 
produktowej, możliwość weryfikacji 
konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu, 
a także weryfikacji posiadanej/wykupionej 
gwarancji oraz statusu napraw urządzenia po 
podaniu unikalnego numeru seryjnego. 
Dodatkowo do laptopa dołączona torba 
przenośna, mysz optyczna, 2 przyciskowa, 
kółko do scrollingu, kabel min 1,3m, standard 
- USB   
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2 Klocki 
edukacy

jne 

Zestawy klocków edukacyjnych o różnym stopniu trudności dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz 
szkolnym .Klocki te umożliwiaj ą dzieciom  rozwijanie  wyobraźni poprzez naukę konstruowania  
począwszy od prostych figur z klocków o naturalnych rozmiarach cegły, poprzez poznawanie zasad 
działania maszyn prostych i prostych z silnikiem. Zestawy klocków  umożliwiaj ący uczniom 
poznanie zasad budowy oraz  działania rzeczywistych maszyn i mechanizmów, badanie zjawisk 
związanych z pneumatyką, a także na konstruowanie  robotów  i układów automatyki.  

2.1 Klocki 
edukacyj
ne 
Miękkie   

 

Zestaw składający się z klocków-cegieł w 4 
różnych kolorach. Elementy do budowy 
naturalnych wielkości figur, ścian, wież, 
możliwość zabudowy przestrzeni, kolorowych 
form, murów, pobudza kreatywność w 
tworzeniu unikalnych budowli z klocków – 
cegieł. 
Łączenie klocków metodą wciskową, 
możliwość pracy na zewnątrz i wewnątrz. 
Klocki wykonane z materiału elastycznego, 
nietoksycznego. Cegiełki składane razem za 
pomocą systemu wypustek i odpowiadających 
im gniazd, pozwalające na uzyskiwanie wielu 
możliwych kombinacji połączeń. 
Przeznaczone dla dzieci w wieku 2 – 5 lat. 

1   

2.2 Klocki 
edukacy
jne 
Budowa 
maszyn   

 

Zestaw zawiera śrubokręty, karty inspiracji i 
broszurę ze wskazówkami dla nauczyciela. 
Umożliwia równoczesną budowę: koparki, 
wywrotki, betoniarki, dźwigu, zawiera 
przynajmniej 5 postaci. Klocki przeznaczone 
dla dzieci w wieku 3 – 6 lat. Klocki muszą być 
spakowane w dedykowanej skrzyni z 
pokrywą, pozwalającej na łatwe ustawianie 
kilku skrzyń jedna na drugiej. Klocki muszą 
być kompatybilne z klockami z punktów 2.3 – 
2.12 i 2.15-2.16 Praca z tymi klockami jest 
wstępem do nauki i techniki. Klocki 
pozwalają  rozwijać umiejętności inżynierskie 
wśród najmłodszych. Plansze, karty, broszury 
w zestawie zawierają pomocnicze informacje 
jak zestaw może być wykorzystywany do 
rozwijania umiejętności poznawania i 
kreatywnego myślenia.  

1   

2.3 Klocki 
edukacyj
ne 
Kreatyw
ny 
budowni
czy   
 

Zestaw zawiera proste instrukcje, plansze, 
karty i podstawy do klocków w celu budowy 
konstrukcji. Klocki przeznaczone dla dzieci w 
wieku 2 – 5 lat. Klocki muszą być spakowane 
w dedykowanej skrzyni z pokrywą, 
pozwalającej na łatwe ustawianie kilku skrzyń 
jedna na drugiej. Klocki muszą być 
kompatybilne z klockami z punktów 2.2 – 
2.12 i 2.15-2.16 

1   

2.4 Karty 
inspiracji  
 

Zestaw składa się z podwójnych, 
dwustronnych, tematycznych kart, 
zaprojektowanych do tworzenia, budowania 
równych zestawów wg określonych wzorów. 
Zestaw zawiera kilka budowlanych wyzwań, 
które pomagają dzieciom uczyć się budować i 
wykonywać zadania wg określonych 
instrukcji. Karty muszą być kompatybilne z 
rozwiązaniem zastosowanym w punkcie 2.3. 

1   

2.5 Klocki 
edukacyj
ne 
XL - 

Zestaw składający z klocków, zawiera figurki 
i elementy specjalne powiązane do pracy i 
zabawy w szerokim gronie dzieci. Duża ilość 
klocków pozwala budować układy powiązane 

1   
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duże 
 

ze sobą, wpływa na kreatywność, rozwój 
współpracy wśród dzieci, wyobraźni. Cegiełki 
składane razem za pomocą systemu wypustek 
i odpowiadających im gniazd, pozwalające na 
uzyskiwanie wielu możliwych kombinacji 
połączeń. Klocki przeznaczone dla dzieci w 
wieku powyżej 1,5 roku. Klocki muszą być 
kompatybilne z klockami z punktów 2.2 – 
2.12 i 2.15-2.16 

2.6 Klocki 
edukacyj
ne 
Dzikie 
zwierzęta   

Zestaw zwierząt obejmuje różne gatunki 
zwierząt związane z kontynentami świata, 
klimatem ciepłym i mroźnym, związane z 
wodą i lądem. Możliwość przyporządkowania 
zwierząt do środowiska z którego pochodzą i 
ich podstawowych nawyków. Zestaw zawiera 
klocki tematyczne obrazujące środowisko 
życia i występowania zwierząt. 
Klocki przeznaczone dla dzieci w wieku 2 – 5 
lat. Klocki muszą być spakowane w 
dedykowanej skrzyni z pokrywą, pozwalającej 
na łatwe ustawianie kilku skrzyń jedna na 
drugiej. Klocki muszą być kompatybilne z 
klockami z punktów 2.2 – 2.12 i 2.15-2.16 

1   

2.7 Klocki 
edukacyj
ne 
Ludzie –
zawody  
 

Zestaw składający się z klocków ludzików, 
figurek umożliwia zabawy w społeczeństwo, 
odkrywanie płci, wieku, narodowości, grup 
społecznych, możliwość poznania różnych ról 
w życiu społeczeństwa. Klocki przeznaczone 
dla dzieci w wieku 2 – 5 lat. Klocki muszą być 
kompatybilne z klockami z punktów 2.2 – 
2.12 i 2.15-2.16 

1   

2.8 Klocki 
edukacyj
ne 
Służby 
ratunkow
e  
 

Tematycznie powiązane popularne zawody w 
jednym zestawie. Pogotowie ratunkowe, 
policja, straż pożarna. Duże wytrzymałe 
klocki w zestawie pozwalają na elastyczne 
budowanie i poznawanie zawodów służby 
społecznej. Klocki przeznaczone dla dzieci w 
wieku 2 – 5 lat. Klocki muszą być spakowane 
w dedykowanej skrzyni z pokrywą, 
pozwalającej na łatwe ustawianie kilku skrzyń 
jedna na drugiej. Klocki muszą być 
kompatybilne z klockami z punktów 2.2 – 
2.12 i 2.15-2.16 

1   

2.9 Klocki 
edukacyj
ne 
Pojazdy   
 

Zestaw klocków zawierający znaki drogowe, 
pojazdy: śmieciarkę, samolot, autobus, figurki 
postaci związanych z zawodami: listonosz, 
kierowca, pomoc drogowa umożliwia naukę i 
poznawanie zawodów potrzebnych w życiu 
codziennym, kreowanie zadań łączących 
różne grupy zawodowe. Klocki przeznaczone 
dla dzieci w wieku 2 – 5 lat. Klocki muszą być 
kompatybilne z klockami z punktów 2.2 – 
2.12 i 2.15-2.16 

1   

2.10 Klocki 
edukacyj
ne Rury   
 

Zestaw do odkrywania jak działają, jak są 
zrobione urządzenia. Zestaw idealny do 
poznawania „co się stanie gdy?”, zjawiska 
grawitacji, eksperymentowania z ciągiem 
przyczynowo-skutkowym. Cegiełki składane 
razem za pomocą systemu wypustek i 
odpowiadających im gniazd, pozwalające na 

2   



  
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – przetarg nieograniczony nr RI.I.271.3.2014 

 

42

uzyskiwanie wielu możliwych kombinacji 
połączeń. Klocki przeznaczone dla dzieci w 
wieku 2 – 5 lat. Klocki muszą być spakowane 
w dedykowanej skrzyni z pokrywą, 
pozwalającej na łatwe ustawianie kilku skrzyń 
jedna na drugiej. Klocki muszą być 
kompatybilne z klockami z punktów 2.2 – 
2.12 i 2.15-2.16 

2.11 Klocki 
edukacyj
ne 
Dom  
 

Klasyczny zestaw klocków dla chłopców i 
dziewczynek, kolorowe, duże klocki 
zawierające elementy domu, łatwe w budowie 
dla małych dzieci. Zestaw pozwala budować 
pomieszczenia mieszkalne, poznawać 
pomieszczenia domowe, komplet figurek 
postaci z domu pozwala odkrywać relacje 
domowników, zasady domowej 
odpowiedzialności. Cegiełki składane razem 
za pomocą systemu wypustek i 
odpowiadających im gniazd, pozwalające na 
uzyskiwanie wielu możliwych kombinacji 
połączeń. Klocki przeznaczone dla dzieci w 
wieku 2 – 5 lat. Klocki muszą być spakowane 
w dedykowanej skrzyni z pokrywą, 
pozwalającej na łatwe ustawianie kilku skrzyń 
jedna na drugiej. Klocki muszą być 
kompatybilne z klockami z punktów 2.2 – 
2.12 i 2.15-2.16 

1   

2.12 Klocki 
edukacyj
ne 
Rodzina  
 

Zestaw zawiera wielokulturowe klocki-lalki 
męskie i żeńskie dla chłopców i dziewczynek, 
uczy relacji rodzinnych, domowych, 
odpowiedzialności, emocji. (wysokość 
klocków min. 16 cm). Klocki przeznaczone 
dla dzieci w wieku 2 – 5 lat. Klocki muszą być 
spakowane w dedykowanej skrzyni z 
pokrywą, pozwalającej na łatwe ustawianie 
kilku skrzyń jedna na drugiej. Klocki muszą 
być kompatybilne z klockami z punktów 2.2 – 
2.12 i 2.15-2.16 

1   

2.13 Klocki 
edukacyj
ne 
Zestaw 
startowy 
(społecze
ństwo) 
 

Zestaw idealny do pracy w grupie. W zestawie 
klocków znajdziemy oprócz klocków 
podstawowych, klocki: okna, drzwi, kwiaty, 
koła, minifigurki postaci. Cegiełki składane 
razem za pomocą systemu wypustek i 
odpowiadających im gniazd, pozwalające na 
uzyskiwanie wielu możliwych kombinacji 
połączeń. Poznawanie życia społeczności, 
zasad i odpowiedzialności społecznej, rozwój 
kreatywności. W zestawie przynajmniej 4 
urządzenia do łatwego rozdzielania klocków. 
Klocki przeznaczone dla dzieci w wieku 4+ 
lat. Klocki muszą być spakowane w 
dedykowanej skrzyni z pokrywą, pozwalającej 
na łatwe ustawianie kilku skrzyń jedna na 
drugiej. Klocki muszą być kompatybilne z 
klockami z punktów 2.14.   

2   

2.14 Zestaw 
klocków 
konstruk
cyjnych 
Maszyny 

Zestaw pozwala na budowę i programowanie 
prostych konstrukcji (ponad 10 gotowych 
instrukcji w zestawie). W zestawie znajdziecie 
Państwo dedykowany hub USB i 
kompatybilne z nim: silnik, czujnik ruchu i 

3   
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proste  
(wczesne 
budowle) 

czujnik wychylenia. W zestawie klocki 
konstrukcyjne różnego typu, kompatybilne z 
klockami z punktu 2.13 i pojemnik z 
przegródkami do przechowywania zestawu. 
Zestaw pozwala zbudować kilka różnych 
zestawów maszyn, urządzeń tj: wieże, mosty, 
zawiera elementy ruchome rolki, haki, linki, 
osie oraz karty instrukcyjne.  

2.15 Zestaw 
klocków 
konstruk
cyjnych 
Maszyny 
proste – 
mechaniz
my  
 

Zestaw pozwala zbudować ponad 10 różnych 
zestawów maszyn, urządzeń tj: wieże, mosty, 
kilka zadań w celu rozwiązywania 
problemów. Zestaw zawiera elementy 
ruchome rolki kołowe, ruchome haki, linki, 
osie oraz karty instrukcyjne. Klocki 
przeznaczone dla dzieci w wieku 5 lat. Klocki 
muszą być spakowane w dedykowanej skrzyni 
z pokrywą, pozwalającej na łatwe ustawianie 
kilku skrzyń jedna na drugiej. Klocki muszą 
być kompatybilne z klockami z punktów 2.2 – 
2.12 i 2.16 

20   

2.16 Zestaw 
ćwiczeń  
 

Zestaw ćwiczeń  dla nauczyciela klas 0-1 
zawierający kilka lekcji i ćwiczeń oraz 
zadania polegające na rozwiązywaniu 
problemów technicznych. Płyta CD jako 
wersja multimedialna. Materiały 
przygotowane do wykorzystania z zestawem z 
punktu 2.15. Materiały w formie 
elektronicznej na nośniku optycznym. 

5   

2.17 Laptop 
 

Laptop 
Ekran Matryca TFT, 15,6” z podświetleniem 
w technologii LED, powłoka antyrefleksyjna, 
rozdzielczość  HD (1366x768), jasność 
220nits, kontrast 500:1 
Obudowa matowa 
Płyta główna zaprojektowana i 
wyprodukowana przez producenta komputera 
wyposażona w interfejsy (6 Gb/s) do obsługi 
dysków twardych.  
Procesor musi zapewnić wydajność 
oferowanego zestawu komputerowego, przy 
nominalnych parametrach pracy procesora 
(określonych przez producenta procesora) 
mierzoną za pomocą testu PassMark o 
wartości minimum punktów w teście 
PassMark CPU Mark min 3000 pkt. Do oferty 
należy załączyć wydruk wyników dla 
oferowanego procesora ze strony 
http://www.cpubenchmark.net/  
Pamięć operacyjna min. 4GB z możliwością 
rozbudowy do 16GB, rodzaj pamięci DDR3, 
1600MHz, jeden slot wolny.  
Dysk twardy min 500GB, prędkość obrotowa 
min. 7200rpm, zawierający partycję 
RECOVERY umożliwiającą odtworzenie 
systemu operacyjnego fabrycznie 
zainstalowanego na komputerze po awarii. 
Karta graficzna zintegrowana wykorzystująca 
pamięć RAM systemu dynamicznie 
przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie 
UMA (Unified Memory Access)  

22   
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Obsługująca funkcje: 
• DX11.1 
• OGL 4.0 
• OpenCL 1.2 
Audio/Video Wbudowana, zgodna z HD 
Audio, Dolby Advanced Audio v2, 
wbudowane głośniki stereo (min. 2x2W), 
kamera HD pracująca przy niskim oświetleniu 
z face tracking. 
Karta sieciowa  
Porty/złącza 1xUSB 3.0 (z możliwością 
ładowania baterii urządzeń zewnętrznych 
poprzez port USB przy wyłączonym 
komputerze), 3xUSB2.0, złącze combo 
słuchawki/mikrofon, 1xExpress Card54/34, 
VGA, Mini Display Port, RJ-45, czytnik kart 
multimedialnych (min. 
SD/SDHC/SDXC/MMC), złącze dokowania 
umieszczone w dolnej części komputera 
umożliwiające podłączenie komputera do 
dedykowanej stacji dokującej (nie replikatora 
portów podłączanego poprzez port USB). 
Klawiatura odporna na zalanie z wydzieloną 
klawiaturą numeryczną, układ US, z 
wbudowanym trackpointem . 
WiFi  Wbudowana karta sieciowa, pracująca 
w standardzie b/g/n. 
Bluetooth Wbudowany moduł Bluetooth 4.0 
Napęd optyczny DVD RW 
Modem HSDPA Możliwość dołożenia 
modemu w późniejszym okresie (urządzenie 
wyposażone w niezbędne anteny) 
Bateria  
Bateria - 6 ogniw, min. 48Whr, pozwalająca 
na nieprzerwaną pracę urządzenia do  
6 godzin (wg. deklaracji producenta 
komputera). 
Zasilacz  
Zasilacz zewnętrzny maks. 65W.  
System operacyjny wraz z pakietem 
biurowym 
Licencja na system operacyjny do obsługi 
innych programów, graficzne środowisko 
pracy, wersja w języku polskim. System 
operacyjny powinien być przygotowany w 
formie tzw. preinstalacyjnej (restore) przez 
producenta komputera. W komplecie nośniki 
optyczne (CD/DVD) ze wszystkimi 
niezbędnymi do poprawnej pracy 
sterownikami dla zainstalowanego systemu 
operacyjnego. Zastosowanie niniejszego 
systemu operacyjnego wynika z konieczności 
zapewnienia kompatybilności z obecnie 
użytkowanymi przez Zamawiającego 
systemami. 
BIOS    
BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI  
-  Możliwość, bez uruchamiania systemu 
operacyjnego z dysku twardego komputera lub 
innych podłączonych do niego urządzeń 
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zewnętrznych informacji o:  
- wersji BIOS wraz z datą, 
- nr seryjnym, wersja oraz nazwa komputera 
- ilości pamięciami RAM  
- typie procesora,  
- MAC Adres karty sieciowej 
Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz 
blokowania startu systemu operacyjnego, 
(gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła 
nawet w przypadku odłączenia wszystkich 
źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)  
- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-
owania stacji roboczej z zewnętrznych 
urządzeń  
- Możliwość, bez uruchamiania systemu 
operacyjnego z dysku twardego komputera lub 
innych, podłączonych do niego urządzeń 
zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie 
systemu, administratora oraz dysku twardego. 
- Możliwość włączenia/wyłączenia 
zintegrowanej karty dźwiękowej, karty 
sieciowej  
z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu 
operacyjnego z dysku twardego komputera lub 
innych, podłączonych do niego, urządzeń 
zewnętrznych.  
- Możliwość ustawienia portów USB w trybie 
„no BOOT”, czyli podczas startu komputer 
nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, 
natomiast po uruchomieniu systemu 
operacyjnego porty USB są aktywne.  
Oprogramowanie dodatkowe  
- Oprogramowanie służące do obsługi napędu 
DVD. Oprogramowanie umożliwiające 
aktualizacje sterowników oraz podsystemu 
zabezpieczeń poprzez Internet. 
- Oprogramowanie do wykonania kopii 
bezpieczeństwa systemu operacyjnego i 
danych użytkownika na dysku twardym, 
zewnętrznych dyskach, sieci, CD-ROM-ie 
oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii 
systemu operacyjnego bez potrzeby jego 
reinstalacji. 
- Oprogramowanie w wersji polskiej 
Certyfikaty i standardy 
- Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta 
sprzętu (należy załączyć do oferty) 
- Certyfikat EPEAT na poziomie co najmniej 
GOLD. Certyfikat ważny w dniu składania 
oferty i potwierdzony wydrukiem ze strony 
www.epeat.net  
- ENERGY STAR 5.0 
- Oferowane modele komputerów muszą 
posiadać certyfikat producenta systemu 
operacyjnego, potwierdzający poprawną 
współpracę oferowanych modeli komputerów 
z systemem operacyjnym  
- Deklaracja zgodności CE (załączyć do 
oferty) 
- Wymiary ok. 390mm x 260mm x 35mm +/- 
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50mm 
Gwarancja 
 - 3-letnia gwarancja producenta. 
Wsparcie techniczne producenta 
Dedykowany numer oraz adres email dla 
wsparcia technicznego i informacji 
produktowej, możliwość weryfikacji 
konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu, 
a także weryfikacji posiadanej/wykupionej 
gwarancji oraz statusu napraw urządzenia po 
podaniu unikalnego numeru seryjnego. 
Dodatkowo do laptopa dołączona torba 
przenośna, mysz optyczna, 2 przyciskowa, 
kółko do scrollingu,  
 

2.18 Klocki 
edukacyj

ne 
Maszyny 

proste  

Zestaw zawiera ponad 12 modeli do pracy, 
tworzenia w systemie przyczynowo-
skutkowym, które umożliwiaj ą rozwiązywać 
problemy techniczne związane z budową 
prostych maszyn, zestaw pozwala zrozumieć 
pracę prostych i bardziej złożonych maszyn: 
przekładnie, koła, osie, dźwignie, rolki. 
Klocki muszą być spakowane w dedykowanej 
skrzyni z pokrywą, pozwalającej na łatwe 
ustawianie kilku skrzyń jedna na drugiej. 
Klocki muszą być kompatybilne z klockami z 
punktów 2.26. 

22   

 2.19 Ćwiczeni
a na CD 

do 
zestawu 
Maszyny 

proste 
dla klas 

1-6  

Ćwiczenia zawierają zadania logiczne, 
przyczynowo-skutkowe. Umożliwiają 
uczniom rozpoznać proste maszyny użytku 
codziennego, zrozumieć zasady ich działania, 
zapoznać się ze słownictwem głównych części 
maszyn: przekładnie, koła, osie, dźwignie, 
rolki. Zestaw zawiera przewodnik dla 
nauczyciela. 

4   

2.20 Klocki 
konstruk

cyjne 
Maszyny 

proste 
napędzan

e 

Zestaw to klocki z kolorowymi instrukcjami 
budowy modeli podstawowych i urządzeń, 
skrzynka do przechowywania z tackami do 
sortowania elementów. Klocki umożliwiają 
uczniom zapoznanie się z działaniem maszyn 
prostych, różnych mechanizmów i urządzeń 
technicznych znanych z życia codziennego. 
Wykonując zadania, projekty i eksperymenty 
będą mogli poczuć się jak młodzi naukowcy, 
przy okazji rozwijając swoją wiedzę fizyczną, 
techniczną i matematyczną oraz umiejętności 
inżynierskie. 
 

24   

2.21 Wstęp do 
zestawu 
maszyny 
proste 

napędzan
e 

Zestaw zawiera modele i zadania, zadania 
sprecyzowane, rysunki techniczne, instrukcje, 
arkusze ćwiczeń dla uczniów i notatnik dla 
nauczycieli.  
Uczniowie mogą : badać działania różnych 
maszyn prostych, struktur i mechanizmów, 
eksperymentować z siłami zrównoważonymi i 
niezrównoważonymi, badać siły tarcia, praca z 
pojazdami i urządzeniami napędzanymi siłą 
wiatru, pomiary odległości, czasu, szybkości i 
masy, kalibracja urządzeń, badanie urządzeń 
napędzanych silnikiem – siły, ruch, szybkość i 

4   
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moc. 
 

2.22 Klocki 
konstruk

cyjne 
Energia 

odnawial
na 

Edukacyjny zestaw klocków (klasa 4-6) 
pozwalający na  praktyczne demonstrowanie 
uczniom sposobów pozyskiwania energii 
odnawialnej. Zestaw wyposażony w panel 
słoneczny, łopatki turbiny, silnik prądu stałego 
pozwalający na pracę w trybie generatora, 
diody LED. W celu przechowywania i 
wykorzystania wytworzonej energii zestaw 
posiada: panel solarny, miernik, silniczek, 
światełka (np. diody LED), przedłużacz, 
łopatki wiatrowe. Elementy elektryczne muszą 
być kompatybilne z rozwiązaniami z punktu 
2.20. 

8   

2.23 Ćwiczeni
a na CD 

do 
zestawu 
energii 

odnawial
nej 

Zawiera lekcje i zadania przyczynowo-
skutkowe zaprojektowane dla uczniów do 
odkrywania głównych źródeł naturalnej 
energii jak: światło, wiatr, woda. Zawiera 
szeroki zakres zdjęć w instrukcjach 
technicznych i opisowych dla przedstawienia 
tematu i zadania do wykonania. 

4   

2.24 Klocki 
konstruk

cyjne 
Pneumat

yka 

Edukacyjny zestaw klocków pozwalający 
uczniom (w wieku od 10 lat) na badanie 
zjawisk związanych z pneumatyką.  
Zestaw umożliwia: badanie zasad pneumatyki 
przez budowę prawdziwych modeli, pomiar 
ciśnienia, badanie energii kinetycznej i 
potencjalnej. 
Elementy zestawu: siłowniki, rozdzielacze 
powietrza, przełączniki, pompkę, zbiornik na 
powietrze, manometr do pomiaru ciśnienia, 
przewody. Elementy muszą być kompatybilne 
z rozwiązaniami z punktu 2.20. 

8   

2.25 Ćwiczeni
a na CD 

do 
zestawu 
pneumat

yka 

Zawiera modele zadań, zadania związane z 
rozwiązywaniem problemów technicznych. 
Prawdziwe maszyny, które są modelowe dla 
budowy zestawów z klocków są zobrazowane 
w formie filmu video. 

4   

2.26 Zestaw 
klocków 
konstruk
cyjnych  

z 
silnikiem 

Zestaw pozwala na budowę i programowanie 
prostych konstrukcji (ponad 10 gotowych 
instrukcji). W zestawie znajdziecie Państwo 
dedykowany hub USB i kompatybilne z nim: 
silnik, czujnik ruchu i czujnik wychylenia. W 
zestawie klocki konstrukcyjne różnego typu, 
kompatybilnych z klockami z punktu 2.13 i 
pojemnik z przegródkami do przechowywania 
zestawu. 

36   

2.27 Licencja 
do 
zestawu 
konstruk
cyjnego z 
silnikiem 

Pakietowa umowa licencyjna na instalację 
oprogramowania na nieograniczonej liczbie 
stanowisk w instytucji. 

1   

2.28 Oprogra
mowanie 
z 
ćwiczeni
ami do 

Oprogramowanie umożliwia napisanie 
programu na komputerze w prostym języku 
graficznym, który uruchomi zbudowane 
zestawu 2.26 konstrukcje.  

4   
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zestawu 
konstruk
cyjnego z 
silnikiem 

2.29 Klocki z 
czujnika
mi 
elektroni
cznymi, 
serwome
chanizma
mi  
 

Zestaw  pozwala między innymi na 
konstruowanie robotów i układów automatyki 
oraz na ich odpowiednie oprogramowywanie 
do składania i programowania robotów w 
nowej technologii, oraz oferuje wszystko co 
potrzebne do zbudowania  swojego 
pierwszego robota i dziesiątki tysięcy innych 
robotów, które można samodzielnie 
skonstruować.  
Zestaw zawiera oprogramowanie z 
mikroprocesorem, wyświetlaczem  LCD, 
przyciskami sterowania oraz portami 
czujników i silników. Możliwość podłączenia 
do komputera za pomocą kabla USB lub 
bezprzewodowo poprzez Bluetooth i 
programowanie w intuicyjnym środowisku 
graficznym. 
Zestaw zawiera: 32 bitowy mikroprocesor, 
porty wejścia, porty wyjścia w kostce (mózgu 
systemu) ciekłokrystaliczny wyświetlacz, 
możliwość podłączenia przez USB 2.0 i 
Bluetooth, sensor dźwięku reagujący na 
wydawane komendy i dźwięki, 
ultradźwiękowy sensor optyczny 
odpowiadający za ruch, sensor światła 
wykrywający różne kolory i natężenie światła, 
silniki, czujniki dotyku, dedykowany 
akumulator litowo-jonowy o napięciu 7,4 V i 
pojemności 2200 mAh, kompatybilny interfejs 
dla komputerów klasy PC i Mac, zestaw 
klocków, kable do czujników, plastikowa 
skrzynka z przegródkami do przechowywania 
klocków, kabel USB łączący robota z 
komputerem (dł. 1m ), instrukcja w języku 
polskim. 
 

18   

2.30 Licencja 
do 

klocków 
z 

czujnika
mi 

elektroni
cznymi, 
serwome
chanizma

mi  

Pakietowa umowa licencyjna na instalację 
oprogramowania na nieograniczonej liczbie 
stanowisk w instytucji. 

1   

2.31 Oprogra
mowanie 

do 
klocków 

z 
czujnika

mi 
elektroni
cznymi, 

Oprogramowanie proponuje nieskończoną 
liczbę możliwości konfiguracji i jest łatwe w 
obsłudze. System  wykorzystuje łączenie 
ikonek do tworzenia  nowych zadań dla 
robota. Zawiera także opcje "szkolenie" z 
instrukcjami, które krok  po kroku prowadzą 
nas od poziomu 'początkujący' do 
'zaawansowany'. 
Zestaw zawiera płyty CD: instrukcję 

4   
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serwome
chanizma

mi  

użytkowania, oprogramowanie zespołu 
sterowania robota. 
 
 
 
 

3 Wyposa
żenie 

pracown
i 

językow
ej 

Pracownia językowa na 24 stanowiska 2 zestawy   

  Komplet wyposażenia na 24 stanowiska : 
- pulpit nauczyciela sterowany cyfrowo z 
jednostką  centralną i zintegrowanym 
wzmacniaczem  stereofonicznym; 
- możliwość sterowania funkcjami pracowni 
za   
   pomocą komputera, gniazdo USB; 
- laptop 
 
Laptop 
Ekran Matryca TFT, 15,6” z podświetleniem 
w technologii LED, powłoka antyrefleksyjna 
rozdzielczość  HD (1366x768), jasność 
220nits, kontrast 500:1 
Obudowa Matowa. 
Chipset, dostosowany do zaoferowanego 
procesora. 
Płyta główna zaprojektowana i 
wyprodukowana przez producenta komputera 
wyposażona w interfejsy (6 Gb/s) do obsługi 
dysków twardych.  
Procesor musi zapewnić wydajność 
oferowanego zestawu komputerowego, przy 
nominalnych parametrach pracy procesora 
(określonych przez producenta procesora) 
mierzoną za pomocą testu PassMark o 
wartości minimum punktów w teście 
PassMark CPU Mark 3000 pkt. Do oferty 
należy załączyć wydruk wyników dla 
oferowanego procesora ze strony 
http://www.cpubenchmark.net/  
Pamięć operacyjna min. 4GB z możliwością 
rozbudowy do 16GB, rodzaj pamięci DDR3, 
1600MHz, jeden slot wolny.  
Dysk twardy min 500GB, prędkość obrotowa 
min. 7200rpm, zawierający partycję 
RECOVERY umożliwiającą odtworzenie 
systemu operacyjnego fabrycznie 
zainstalowanego na komputerze po awarii. 
Karta graficzna zintegrowana karta graficzna 
wykorzystująca pamięć RAM systemu 
dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki 
w trybie UMA (Unified Memory Access)  
Obsługująca funkcje: 
• DX11.1 
• OGL 4.0 
• OpenCL 1.2 
Audio/Video Wbudowana, zgodna z HD 
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Audio, Dolby Advanced Audio v2, 
wbudowane głośniki stereo (min. 2x2W), 
kamera HD720p pracująca przy niskim 
oświetleniu z face tracking. 
Karta sieciowa   
Porty/złącza 1xUSB 3.0 (z możliwością 
ładowania baterii urządzeń zewnętrznych 
poprzez port USB przy wyłączonym 
komputerze), 3xUSB2.0, złącze combo 
słuchawki/mikrofon, 1xExpress Card54/34, 
VGA, Mini Display Port, RJ-45, czytnik kart 
multimedialnych (min. 
SD/SDHC/SDXC/MMC), złącze dokowania 
umieszczone w dolnej części komputera 
umożliwiające podłączenie komputera do 
dedykowanej stacji dokującej (nie replikatora 
portów podłączanego poprzez port USB). 
Klawiatura odporna na zalanie z wydzieloną 
klawiaturą numeryczną, układ US, z 
wbudowanym trackpointem . 
WiFi  Wbudowana karta sieciowa, pracująca 
w standardzie b/g/n. 
Bluetooth Wbudowany moduł Bluetooth 4.0 
Napęd optyczny DVD RW 
Modem HSDPA Możliwość dołożenia 
modemu w późniejszym okresie (urządzenie 
wyposażone w niezbędne anteny) 
Bateria  
Bateria - 6 ogniw, min. 48Whr, pozwalająca 
na nieprzerwaną pracę urządzenia do 6 godzin 
(wg. deklaracji producenta komputera). 
Zasilacz  
Zasilacz zewnętrzny maks. 65W.  
System operacyjny wraz z pakietem 
biurowym 
Licencja na system operacyjny obsługujący 
inne programy, wersja w języku polskim. 
System operacyjny powinien być 
przygotowany w formie tzw. preinstalacyjnej 
(restore) przez producenta komputera. W 
komplecie nośniki optyczne (CD/DVD) ze 
wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy 
sterownikami dla systemu operacyjnego.  
Zastosowanie niniejszego systemu 
operacyjnego wynika z konieczności 
zapewnienia kompatybilności z obecnie 
użytkowanymi przez Zamawiającego 
systemami. 
BIOS    
BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI  
-  Możliwość, bez uruchamiania systemu 
operacyjnego z dysku twardego komputera lub 
innych podłączonych do niego urządzeń 
zewnętrznych informacji o:  
- wersji BIOS wraz z datą, 
- nr seryjnym, wersja oraz nazwa komputera 
- ilości pamięciami RAM  
- typie procesora,  
- MAC Adres karty sieciowej 
Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz 
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blokowania startu systemu operacyjnego, 
(gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła 
nawet w przypadku odłączenia wszystkich 
źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)  
- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-
owania stacji roboczej z zewnętrznych 
urządzeń  
- Możliwość, bez uruchamiania systemu 
operacyjnego z dysku twardego komputera lub 
innych, podłączonych do niego urządzeń 
zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie 
systemu, administratora oraz dysku twardego. 
- Możliwość włączenia/wyłączenia 
zintegrowanej karty dźwiękowej, karty 
sieciowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania 
systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych, podłączonych do 
niego, urządzeń zewnętrznych.  
- Możliwość ustawienia portów USB w trybie 
„no BOOT”, czyli podczas startu komputer 
nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, 
natomiast po uruchomieniu systemu 
operacyjnego porty USB są aktywne.  
Oprogramowanie dodatkowe  
- Oprogramowanie służące do obsługi napędu 
DVD. Oprogramowanie umożliwiające 
aktualizacje sterowników oraz podsystemu 
zabezpieczeń poprzez Internet. 
- Oprogramowanie do wykonania kopii 
bezpieczeństwa systemu operacyjnego i 
danych użytkownika na dysku twardym, 
zewnętrznych dyskach, sieci, CD-ROM-ie 
oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii 
systemu operacyjnego bez potrzeby jego 
reinstalacji. 
- Oprogramowanie w wersji polskiej  
Certyfikaty i standardy 
- Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta 
sprzętu (należy załączyć do oferty) 
- Certyfikat EPEAT na poziomie co najmniej 
GOLD. Certyfikat ważny w dniu składania 
oferty i potwierdzony wydrukiem ze strony 
www.epeat.net  
- ENERGY STAR 5.0 
- Oferowane modele komputerów muszą 
posiadać certyfikat producenta systemu 
operacyjnego, potwierdzający poprawną 
współpracę oferowanych modeli komputerów 
z ww. systemem operacyjnym (załączyć 
wydruk od producenta) 
- Deklaracja zgodności CE (załączyć do 
oferty) 
- Potwierdzenie spełnienia kryteriów 
środowiskowych, w tym zgodności z 
dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o 
eliminacji substancji niebezpiecznych w 
postaci oświadczenia producenta jednostki 
Inne 
- Wymiary ok. 390mm x 260mm x 35mm +/- 
50mm 
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- Zgodność z MIL-STD 810G (min. 8 metod, 
wśród nich min. 15 procedur), wymagane 
dostarczenie oświadczenia producenta sprzętu. 
Bezpieczeństwo i zdalne zarządzanie 
- Złącze  
- TPM  
Gwarancja 
 - 3-letnia gwarancja producenta. 
Wsparcie techniczne producenta 
Dedykowany numer oraz adres email dla 
wsparcia technicznego i informacji 
produktowej, możliwość weryfikacji 
konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu, 
a także weryfikacji posiadanej/wykupionej 
gwarancji oraz statusu napraw urządzenia po 
podaniu unikalnego numeru seryjnego. 
Dodatkowo do laptopa dołączona torba 
przenośna, mysz optyczna, 2 przyciskowa, 
kółko do scrollingu. 
 
Funkcje zestawu: 
- program do sterowania funkcjami pracowni 
za pomocą komputera + wirtualny magnetofon 
umożliwiający rejestrację przebiegu lekcji na 
komputerze. 
- moduł symulacji rozmowy telefonicznej 
- przyłączeniowe stanowisko dla uczniów 
- okablowanie 
- wytrzymałe słuchawki z mikrofonem  
dynamicznym – gwarancja min. 5 lat 
- głośniki do zabudowy w biurku 
 
Słuchawki do pracowni językowej z 
mikrofonem 
miękka i elastyczna, bardzo wytrzymała 
obudowa odporna na uszkodzenia 
mechaniczne 
wysokiej jakości mikrofon dynamiczny, 
tłumienie dźwięków niepożądanych 
bardzo selektywna charakterystyka 
kierunkowa mikrofonu eliminująca szumy i 
głosy z   pomieszczenia, 
skuteczna izolacja akustyczna 
solidny, wzmocniony przewód sygnałowy 
duże nauszniki szczelnie kryjące ucho z 
przyjaznego dermatologicznie materiału 
elastyczny, nastawialny pałąk mikrofonu, 
łatwe w konserwacji i utrzymaniu, 
Końcówka: wtyk mini DIN 
Pasmo przenoszenia: słuchawki 40 Hz – 14,4 
kHz / mikrofon 40 Hz – 15 kHz 
Nominalna skuteczność (SPL): 98dB / 1 mW 
Czułość mikrofonu: min 3 mV/Pa 
Nominalna impedancja: słuchawki min. 400 
Ohm/ mikrofon min. 200 Ohm 
Nominalne zniekształcenia THD: < 0.14% 
Max. moc wyj.: min 100 mW 
tłumienie zwrotne : min. 15 dB (DIN/IEC) 
siła nacisku na uszy: min ca. 6 N 
gwarancja producenta minimum 3 lata 
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Meble dla uczniów i nauczyciela: 
- stoliki uczniowskie dwuosobowe, proste o 
wymiarach ok.+/- 120x60 cm – 10 szt. 
- stoliki uczniowskie dwuosobowe narożne   
   (zaokrąglenie 30 cm) o wymiarach ok.+/- 
120x60 cm – 2 szt. 
- krzesła uczniowskie – 24 szt.,  
- krzesło obrotowe dla nauczyciela - 1 szt. 
- biurko nauczyciela z zamykaną szufladą na 
laptop  
  o wymiarach ok.+/- 160x80 cm – 1 szt. 
- blaty stołów powinny być wykonane z płyty 
meblowej min.18 mm, obrzeża wykończone 
okleiną PCV 2 mm. 
- meble wykonane z materiałów atestowanych 
do użytku w placówkach publicznych  
- wysokość zestawu mebli dostosowana dla 
uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej i 
uczniów gimnazjum 
 
Wymagania ogólne: 
- pulpit z klawiaturą foliową odporną na 
zanieczyszczenia i zalanie, 
- pracę pulpitu nadzoruje wbudowany 
mikrokontroler 
- sterowanie wszystkimi funkcjami pulpitu 
możliwe jest za pomocą wbudowanej 
klawiatury lub za pomocą komputera z 
odpowiednim oprogramowaniem  
- włączanie pulpitu kluczykiem zapobiegające 
dostępowi osób nieuprawnionych, 
- wielofunkcyjny wyświetlacz, 
- wbudowany timer z sygnalizacją dźwiękową 
służący do odliczania czasu do końca lekcji, 
czasu  na odpowiedź lub do końca kartkówki, 
 
Pulpit nauczyciela powinien umożliwiać: 
- włączanie i wyłączanie mikrofonów 
poszczególnych uczniów, 
- wybór sygnału (źródło dźwięku lub 
mikrofony) podawanego na słuchawki 
uczniów, pojedynczo lub dla wszystkich 
jednocześnie, 
- oddzielne sterowanie mikrofonem i 
słuchawkami  nauczyciela, 
- wybór trybu pracy: GRUPA lub PARY, 
- wyłączenie wszystkich mikrofonów, 
- wybór źródła dźwięku, 
- regulację głośności, 
- sterowanie pracą timera, 
 
Pulpit uczniowski powinien umożliwiać co 
najmniej:  
- sterowanie głośnością słuchawek i 
komunikację  z nauczycielem,  
 
Zestaw powinien umożliwiać: 
PRACĘ W GRUPACH:  
- jedna grupa pracuje z materiałem z 
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dowolnego źródła dźwięku, 
- druga grupa prowadzi dialog z 
nauczycielem, 
- uczniowie z włączonymi mikrofonami są 
słyszani  przez pozostałych uczniów z grupy, 
PRACĘ W PARACH: 
- uczniowie prowadzą dialog w parach, przy 
czym  poszczególne pary nie słyszą się 
wzajemnie, 
- nauczyciel ma możliwość podsłuchania 
dialogu dowolnej pary, 
- możliwość pracy z materiałem z dowolnego 
źródła dźwięku (w zależności od wersji 
pulpitu) 
 
Przekaz dźwięku stereo: 
- wbudowany stereofoniczny wzmacniacz 
mocy 
- cyfrowa regulacja głośności sygnału na 
słuchawki  
- cyfrowa regulacja głośności wzmacniacza, 
- cyfrowy korektor barwy dźwięku 
- zewnętrzny panel podłączeniowy źródeł 
dźwięku 
- wyjście do nagrywania (podłączenie do 
magnetofonu lub komputera) 
 
Funkcje oprogramowania: 
- główne okno programu 
- wirtualny magnetofon 
- obsługa odtwarzacza CD/MP3 
- funkcja dziennik – zarządzanie listami 
uczniów 
- timer 
- cyfrowy mikser 
- wykorzystanie regulatorów głośności 
odtwarzania i nagrywania z systemu 
operacyjnego 
- możliwość zresetowania pulpitu 
Gwarancja: na urządzenia: dostawca zapewni 
3-letnią gwarancję z zapewnieniem serwisu z 
dojazdem do miejsc zamontowania pracowni. 
 
Ponadto: 
Minimalny wymagany okres gwarancji 
wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania 
protokołu końcowego odbioru zamówienia.  
 
 

4 Wyposa- 
żenie 

pracowni 
językowej 

Pracownia językowa na 16 stanowisk 1  zestaw      

  Komplet wyposażenia na 16 stanowisk : 
- pulpit nauczyciela sterowany cyfrowo z 
jednostką  centralną i zintegrowanym 
wzmacniaczem  stereofonicznym; 
- możliwość sterowania funkcjami pracowni 
za pomocą komputera, gniazdo USB; 
- laptop  
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Laptop 
Ekran Matryca TFT, 15,6” z podświetleniem 
w technologii LED, powłoka antyrefleksyjna, 
rozdzielczość  HD (1366x768), jasność 
220nits, kontrast 500:1 
Obudowa matowa. 
Chipset dostosowany do zaoferowanego 
procesora. 
Płyta główna zaprojektowana i 
wyprodukowana przez producenta komputera 
wyposażona w interfejsy (6 Gb/s) do obsługi 
dysków twardych.  
Procesor musi zapewnić wydajność 
oferowanego zestawu komputerowego, przy 
nominalnych parametrach pracy procesora 
(określonych przez producenta procesora) 
mierzoną za pomocą testu PassMark o 
wartości minimum punktów w teście 
PassMark CPU Mark 3000 pkt. Do oferty 
należy załączyć wydruk wyników dla 
oferowanego procesora ze strony 
http://www.cpubenchmark.net/  
Pamięć operacyjna min. 4GB z możliwością 
rozbudowy do 16GB, rodzaj pamięci DDR3, 
1600MHz, jeden slot wolny.  
Dysk twardy min 500GB, prędkość obrotowa 
min. 7200rpm, zawierający partycję 
RECOVERY umożliwiającą odtworzenie 
systemu operacyjnego fabrycznie 
zainstalowanego na komputerze po awarii. 
Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna 
wykorzystująca pamięć RAM systemu 
dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki 
w trybie UMA (Unified Memory Access)  
Obsługująca funkcje: 
• DX11.1 
• OGL 4.0 
• OpenCL 1.2 
Audio/Video Wbudowana, zgodna z HD 
Audio, Dolby Advanced Audio v2, 
wbudowane głośniki stereo (min. 2x2W), 
kamera HD720p pracująca przy niskim 
oświetleniu z face tracking. 
Karta sieciowa 10/100/1000 – RJ 45  
Porty/złącza 1xUSB 3.0 (z możliwością 
ładowania baterii urządzeń zewnętrznych 
poprzez port USB przy wyłączonym 
komputerze), 3xUSB2.0, złącze combo 
słuchawki/mikrofon, 1xExpress Card54/34, 
VGA, Mini Display Port, RJ-45, czytnik kart 
multimedialnych (min. 
SD/SDHC/SDXC/MMC), Klawiatura odporna 
na zalanie z wydzieloną klawiaturą 
numeryczną, układ US, z wbudowanym 
trackpointem . 
WiFi  Wbudowana karta sieciowa, pracująca 
w standardzie b/g/n. 
Bluetooth Wbudowany moduł Bluetooth 4.0 
Napęd optyczny DVD RW 
Modem HSDPA Możliwość dołożenia 



  
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – przetarg nieograniczony nr RI.I.271.3.2014 

 

56

modemu w późniejszym okresie (urządzenie 
wyposażone w niezbędne anteny) 
Bateria  
Bateria - 6 ogniw, min. 48Whr, pozwalająca 
na nieprzerwaną pracę urządzenia do 6 godzin 
(wg. deklaracji producenta komputera). 
Zasilacz  
Zasilacz zewnętrzny maks. 65W.  
System operacyjny wraz z pakietem 
biurowym  
Licencja na system operacyjny. System 
operacyjny powinien być przygotowany w 
formie tzw. preinstalacyjnej (restore) przez 
producenta komputera. W komplecie nośniki 
optyczne (CD/DVD) ze wszystkimi 
niezbędnymi do poprawnej pracy 
sterownikami dla systemu.  Zastosowanie 
niniejszego systemu operacyjnego wynika z 
konieczności zapewnienia kompatybilności z 
obecnie użytkowanymi przez Zamawiającego 
systemami. 
BIOS    
BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI  
-  Możliwość, bez uruchamiania systemu 
operacyjnego z dysku twardego komputera lub 
innych podłączonych do niego urządzeń 
zewnętrznych informacji o:  
- wersji BIOS wraz z datą, 
- nr seryjnym, wersja oraz nazwa komputera 
- ilości pamięciami RAM  
- typie procesora,  
- MAC Adres karty sieciowej 
Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz 
blokowania startu systemu operacyjnego, 
(gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła 
nawet w przypadku odłączenia wszystkich 
źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)  
- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-
owania stacji roboczej z zewnętrznych 
urządzeń  
- Możliwość, bez uruchamiania systemu 
operacyjnego z dysku twardego komputera lub 
innych, podłączonych do niego urządzeń 
zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie 
systemu, administratora oraz dysku twardego. 
- Możliwość włączenia/wyłączenia 
zintegrowanej karty dźwiękowej, karty 
sieciowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania 
systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych, podłączonych do 
niego, urządzeń zewnętrznych.  
- Możliwość ustawienia portów USB w trybie 
„no BOOT”, czyli podczas startu komputer 
nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, 
natomiast po uruchomieniu systemu 
operacyjnego porty USB są aktywne.  
Oprogramowanie dodatkowe  
- Oprogramowanie służące do obsługi napędu 
DVD. Oprogramowanie umożliwiające 
aktualizacje sterowników oraz podsystemu 
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zabezpieczeń poprzez Internet. 
- Oprogramowanie do wykonania kopii 
bezpieczeństwa systemu operacyjnego i 
danych użytkownika na dysku twardym, 
zewnętrznych dyskach, sieci, CD-ROM-ie 
oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii 
systemu operacyjnego bez potrzeby jego 
reinstalacji. 
- Oprogramowanie w wersji polskiej lub 
angielskiej 
Certyfikaty i standardy 
- Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta 
sprzętu (należy załączyć do oferty) 
- Certyfikat EPEAT na poziomie co najmniej 
GOLD. Certyfikat ważny w dniu składania 
oferty i potwierdzony wydrukiem ze strony 
www.epeat.net  
- ENERGY STAR 5.0 
- Oferowane modele komputerów muszą 
posiadać certyfikat producenta 
oprogramowania, potwierdzający poprawną 
współpracę oferowanych modeli komputerów 
z ww. systemem operacyjnym (załączyć 
wydruk ze strony producenta) 
- Deklaracja zgodności CE (załączyć do 
oferty) 
- Wymiary ok. 390mm x 260mm x 35mm +/- 
50mm 
Bezpieczeństwo i zdalne zarządzanie 
- Złącze  
- TPM  
Gwarancja 
 - 3-letnia gwarancja producenta. 
Wsparcie techniczne producenta 
Dedykowany numer oraz adres email dla 
wsparcia technicznego i informacji 
produktowej, możliwość weryfikacji 
konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu, 
a także weryfikacji posiadanej/wykupionej 
gwarancji oraz statusu napraw urządzenia po 
podaniu unikalnego numeru seryjnego. 
Dodatkowo do laptopa dołączona torba 
przenośna, mysz optyczna, 2 przyciskowa, 
kółko do scrollingu. 
- program do sterowania funkcjami pracowni 
za pomocą komputera + wirtualny magnetofon 
umożliwiający rejestrację przebiegu lekcji na 
komputerze. 
- moduł symulacji rozmowy telefonicznej 
- przyłączeniowe stanowisko dla uczniów 
- okablowanie 
- wytrzymałe słuchawki z mikrofonem  
dynamicznym – gwarancja min. 5 lat 
- głośniki do zabudowy w biurku 
 
Słuchawki dedykowane do pracowni 
językowej z mikrofonem 
miękka i elastyczna, bardzo wytrzymała 
obudowa odporna na uszkodzenia 
mechaniczne, 
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wysokiej jakości mikrofon dynamiczny, 
podwójne tłumienie dźwięków niepożądanych 
selektywna charakterystyka kierunkowa 
mikrofonu eliminująca szumy i głosy z   
pomieszczenia, 
skuteczna izolacja akustyczna 
solidny, wzmocniony przewód sygnałowy, 
duże nauszniki szczelnie kryjące ucho z 
przyjaznego dermatologicznie materiału, 
elastyczny, nastawialny pałąk mikrofonu, 
łatwe w konserwacji i utrzymaniu, 
Końcówka: wtyk mini DIN 
Pasmo przenoszenia: słuchawki min 40 Hz – 
14,4 kHz / mikrofon 40 Hz – 15 kHz 
Nominalna skuteczność (SPL): min 98dB / 1 
mW 
Czułość mikrofonu: min 3 mV/Pa 
Nominalna impedancja: słuchawki min. 400 
Ohm/ mikrofon min. 200 Ohm 
Nominalne zniekształcenia THD: < 0.14% 
Max. moc wyj.: min 100 mW 
tłumienie zwrotne : min. 15 dB (DIN/IEC) 
siła nacisku na uszy: min ca. 6 N 
gwarancja producenta minimum 3 lata 
 
Meble dla uczniów i nauczyciela: 
- stoliki uczniowskie dwuosobowe, proste  o 
wymiarach ok.+/- 120x60 cm – 6 szt. 
- stoliki uczniowskie dwuosobowe narożne  
(zaokrąglenie 30 cm) o wymiarach ok.+/- 
120x60  cm – 2 szt. 
- krzesła uczniowskie – 16 szt.,  
- krzesło obrotowe dla nauczyciela - 1 szt. 
- biurko nauczyciela z szufladą na laptop  
  o wymiarach ok.+/- 160x80 cm – 1 szt. 
- blaty stołów powinny być wykonane z płyty 
meblowej min.18 mm, obrzeża wykończone 
okleiną PCV 2 mm,  
- meble wykonane z materiałów atestowanych 
do użytku w placówkach publicznych  
- wysokość zestawu mebli dostosowana dla 
uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej 
 
Wymagania ogólne: 
- pulpit z klawiaturą foliową odporną na 
zanieczyszczenia i zalanie, 
- pracę pulpitu nadzoruje wbudowany 
mikrokontroler 
- sterowanie wszystkimi funkcjami pulpitu 
możliwe jest za pomocą wbudowanej 
klawiatury lub za pomocą komputera z 
odpowiednim oprogramowaniem  
- włączanie pulpitu kluczykiem zapobiegające 
dostępowi osób nieuprawnionych, 
- wielofunkcyjny wyświetlacz, 
- wbudowany timer z sygnalizacją dźwiękową 
służący do odliczania czasu do końca lekcji, 
czasu  na odpowiedź lub do końca kartkówki, 
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Pulpit nauczyciela powinien umożliwiać: 
- włączanie i wyłączanie mikrofonów 
poszczególnych uczniów, 
- wybór sygnału (źródło dźwięku lub 
mikrofony) podawanego na słuchawki 
uczniów, pojedynczo lub dla wszystkich 
jednocześnie, 
- oddzielne sterowanie mikrofonem i 
słuchawkami  nauczyciela, 
- wybór trybu pracy: GRUPA lub PARY, 
- wyłączenie wszystkich mikrofonów, 
- wybór źródła dźwięku, 
- regulację głośności, 
- sterowanie pracą timera, 
 
Pulpit uczniowski powinien umożliwiać co 
najmniej:  
- sterowanie głośnością słuchawek i 
komunikację  z nauczycielem,  
 
Zestaw powinien umożliwiać: 
PRACĘ W GRUPACH:  
- jedna grupa pracuje z materiałem z 
dowolnego źródła dźwięku, 
- druga grupa prowadzi dialog z 
nauczycielem, 
- uczniowie z włączonymi mikrofonami są 
słyszani  przez pozostałych uczniów z grupy, 
PRACĘ W PARACH: 
- uczniowie prowadzą dialog w parach, przy 
czym  poszczególne pary nie słyszą się 
wzajemnie, 
- nauczyciel ma możliwość podsłuchania 
dialogu dowolnej pary, 
- możliwość pracy z materiałem z dowolnego 
źródła dźwięku (w zależności od wersji 
pulpitu) 
 
Przekaz dźwięku stereo: 
- wbudowany stereofoniczny wzmacniacz 
mocy 
- cyfrowa regulacja głośności sygnału na 
słuchawki  
- cyfrowa regulacja głośności wzmacniacza, 
- cyfrowy korektor barwy dźwięku 
- zewnętrzny panel podłączeniowy źródeł 
dźwięku 
- wyjście do nagrywania (podłączenie do 
magnetofonu lub komputera) 
 
Funkcje oprogramowania: 
- główne okno programu 
- wirtualny magnetofon 
- obsługa odtwarzacza CD/MP3 
- funkcja dziennik – zarządzanie listami 
uczniów 
- timer 
- cyfrowy mikser 
- wykorzystanie regulatorów głośności 
odtwarzania i nagrywania z systemu 
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operacyjnego 
- możliwość zresetowania pulpitu 
Gwarancja: na urządzenia: dostawca zapewni 
3-letnią gwarancję z zapewnieniem serwisu z 
dojazdem do miejsc zamontowania pracowni. 
 
Ponadto: 
Minimalny wymagany okres gwarancji 
wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania 
protokołu końcowego odbioru zamówienia. 
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Zamówienie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowych 

 II -VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013  
zgodnie z umową nr UDA-RPPK.05.01.00-18-015/12-00 z dnia 1 lipca 2013 r. 

 
 

Załącznik nr 3 do siwz  
ZAŁĄCZNIK NR ............... DO OFERTY 

 
 

 
 

 

[pieczęć firmowa lub nazwa i adres Wykonawcy 
             (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 
 

 
 

OŚWIADCZENIE 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: 

 
 
 

Zakup wyposażenia dydaktycznego do ZS w Pysznicy, ZS w Jastkowicach,  
ZS w Kłyżowie, Przedszkola w Pysznicy oraz PSP w Krzakach w ramach projektu:    

„Poprawa warunków kształcenia w jednostkach oświatowych na terenie gminy Pysznica”  

 
 
    Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RI.I.271.3.2014                    

o nazwie jak wyżej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach 
rejestrowych, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy, niniejszym – zgodnie                
z wymogami art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 oraz 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) – oświadczam, że 
Wykonawca ten spełnia warunki o których mowa w § 5 Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (dokumentacji przetargowej dotyczącej postępowania jak wyżej). 

 
 
 
 

………………………..            
Miejscowość i data                                               
                                                …………………..………………………………………………………  
 

[parafka(i) i imienna(e) pieczątka(i) (lub czytelny/e podpis/y) osoby(osób)  
uprawnionej(ych) do składania oświadczeń wiedzy/ woli w zakresie praw  
i obowiązków majątkowych Wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 
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Zamówienie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowych 

 II -VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013  
zgodnie z umową nr UDA-RPPK.05.01.00-18-015/12-00 z dnia 1 lipca 2013 r. 

 
 

 Załącznik nr 4 do siwz  
ZAŁĄCZNIK NR ............... DO OFERTY 

 
 

 

 

 [pieczęć firmowa lub nazwa i adres Wykonawcy 
             (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 
          

 
 

 
OŚWIADCZENIE 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania: 
 

 
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego o nazwie: 

 
Zakup wyposażenia dydaktycznego do ZS w Pysznicy, ZS w Jastkowicach,  

ZS w Kłyżowie, Przedszkola w Pysznicy oraz PSP w Krzakach w ramach projektu:    
„Poprawa warunków kształcenia w jednostkach oświatowych na terenie gminy Pysznica”  

 
 

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu 
reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że nie podlegam/y wykluczeniu                  
z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art. 24 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze 
zmianami). 

 
 

 
 
 
………………………..            
Miejscowość i data                                               
                                                …………………..………………………………………………………  
 

[parafka(i) i imienna(e) pieczątka(i) (lub czytelny/e podpis/y) osoby(osób)  
uprawnionej(ych) do składania oświadczeń wiedzy/ woli w zakresie praw  
i obowiązków majątkowych Wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 
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Zamówienie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowych 

 II -VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013  
zgodnie z umową nr UDA-RPPK.05.01.00-18-015/12-00 z dnia 1 lipca 2013 r. 

 
 

 Załącznik nr 5 do siwz  
ZAŁĄCZNIK NR ............... DO OFERTY 

 
 

         [pieczęć firmowa lub nazwa i adres  
     Wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 
 
 
 

                                                                                                            INFORMACJA 
 

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na: 

 
 

Zakup wyposażenia dydaktycznego do ZS w Pysznicy, ZS w Jastkowicach,  
ZS w Kłyżowie, Przedszkola w Pysznicy oraz PSP w Krzakach w ramach projektu:    

„Poprawa warunków kształcenia w jednostkach oświatowych na terenie gminy Pysznica”  

 
 

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu 
reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy, stosownie do art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami):  
 

1) informuję o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej;*  
 

2) w związku z tym, że wykonawca należy do grupy kapitałowej, przedstawiam listę podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy:* 
 
 

 
Lp. 

 
Nazwa (firma), albo imię i nazwisko, siedziba 
albo miejsce zamieszkania i adres podmiotu: 

 

  

  

 
 

………………………..            
Miejscowość i data                                       
                                                …………………..………………………………………………………  
 

[parafka(i) i imienna(e) pieczątka(i) (lub czytelny/e podpis/y) osoby(osób)  
uprawnionej(ych) do składania oświadczeń wiedzy/ woli w zakresie praw  
i obowiązków majątkowych Wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 
 

* niepotrzebne skreślić 



  
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – przetarg nieograniczony nr RI.I.271.3.2014 

 

64

 
Zamówienie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowych 

 II -VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013  
zgodnie z umową nr UDA-RPPK.05.01.00-18-015/12-00 z dnia 1 lipca 2013 r. 

 
Załącznik nr 6 do siwz  

ZAŁĄCZNIK NR ............... DO OFERTY 
 

Załącznik do oferty Wykonawcy, który wykonanie części zamówienia powierzy podwykonawcom 
 

 

         [pieczęć firmowa lub nazwa i adres  
     Wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 
 
 
 

WYKAZ  PODWYKONAWCÓW  NA KTÓRYCH ZASOBY POWOŁUJE SI Ę WYKONAWCA  
 I  WSKAZANIE CZ ĘŚCI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 

KTÓREJ WYKONANIE WYKONAWCA POWIERZY PODWYKONAWCOM:*  
 

 
 
 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 
 

Zakup wyposażenia dydaktycznego do ZS w Pysznicy, ZS w Jastkowicach,  
ZS w Kłyżowie, Przedszkola w Pysznicy oraz PSP w Krzakach w ramach projektu:    

„Poprawa warunków kształcenia w jednostkach oświatowych na terenie gminy Pysznica”  

 
 

oświadczam/y, że moja/nasza firma zamierza powoływać się na zasoby następujących podwykonawców 
i w przypadku udzielenia nam zamówienia przez Zamawiającego, powierzymy podwykonawcom 
wykonanie następujących jego części: 
 
 

 
Lp. 

 

Wskazanie podwykonawców 
 na których zasoby powołuje 

się Wykonawca 
 

 

Wskazanie (opis) części 
zamówienia,  

której wykonanie powierzymy 
podwykonawcom 

 
Uwagi 

    

    

 
 

………………………..            
Miejscowość i data                                               
                                                …………………..………………………………………………………  
 

[parafka(i) i imienna(e) pieczątka(i) (lub czytelny/e podpis/y) osoby(osób)  
uprawnionej(ych) do składania oświadczeń wiedzy/ woli w zakresie praw  
i obowiązków majątkowych Wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 

 _________________________  
*) wykorzystać niniejszy formularz tyle razy, ile to będzie konieczne  
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Zamówienie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowych 

 II -VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013  
zgodnie z umową nr UDA-RPPK.05.01.00-18-015/12-00 z dnia 1 lipca 2013 r. 

 
Załącznik nr 7 do siwz  

ZAŁĄCZNIK NR ............... DO OFERTY 
 
 

 

         [pieczęć firmowa lub nazwa i adres  
     Wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 
 

Przetarg nieograniczony o nazwie: 
 

 

Zakup wyposażenia dydaktycznego do ZS w Pysznicy, ZS w Jastkowicach,  
ZS w Kłyżowie, Przedszkola w Pysznicy oraz PSP w Krzakach w ramach projektu:    

„Poprawa warunków kształcenia w jednostkach oświatowych na terenie gminy Pysznica”  

      
 

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW  
W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT, ODPOWIADAJ ĄCYCH SWOIM RODZAJEM  
I WARTO ŚCIĄ DOSTAWOM STANOWI ĄCYM PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 
 

 
 
Lp. 

 
 

Nazwa i adres  
Zamawiającego 

 

 
 

Nazwa i zakres   
wykonanych 

dostaw 
 

 
Całkowita 

wartość brutto 
dostaw 

 
 
Termin realizacji  

dostaw  

     

  
 
 
 

   

 
RAZEM  

 
 

 

Do wykazu załączam dokumenty potwierdzające, że dostawy wskazane w niniejszym wykazie 
zostały wykonane należycie. 
 
 

………………………..            
Miejscowość i data                                               
                                                …………………..………………………………………………………  

[parafka(i) i imienna(e) pieczątka(i) (lub czytelny/e podpis/y) osoby(osób)  
uprawnionej(ych) do składania oświadczeń wiedzy/ woli w zakresie praw  
i obowiązków majątkowych Wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 
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Zamówienie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowych 

 II -VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013  
zgodnie z umową nr UDA-RPPK.05.01.00-18-015/12-00 z dnia 1 lipca 2013 r. 

 
Załącznik nr 8 do siwz  

ZAŁĄCZNIK NR ............... DO OFERTY 
                                                                                                       
Projekt  

Umowa  
nr RI.I.272.3.___.2014 

                                                                     
zawarta w dniu…………………… r. w Pysznicy, pomiędzy: 
Gminą Pysznica z siedzibą ul. Wolności 277, 37-403 Pysznica,  
NIP: 865-23-97-341,  REGON: 830409117, 
reprezentowaną przez:  
Wójta – Tadeusza Bąka, 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Bogusławy Sondej, 
zwaną dalej „Zamawiającym” , 
a                   
z siedzibą w …………………… przy ul …………………… wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………, 
………………… Wydział Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
nr KRS…………, o numerze NIP: ……………………; REGON: ……………………, o kapitale 
zakładowym w wysokości …………………… PLN, reprezentowaną przez: 
 

1. _____________________________________________________________ 
 

2. ____________________________________________________________ 
 
 

Panem/Panią ……………………prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ……………………, 
wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez…………………… pod numerem 
……………, zamieszkałego(a) w ……………………, przy ul. ……………………, NIP 
……………………, REGON ……………………, PESEL ……………………, adres siedziby (biura): 
……………………   
zwaną/ym dalej „Wykonawcą” , 
 

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub indywidualnie „Stron ą” ,  
w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego                   
nr RI.I.271.3.2014 na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych                
( tj. z 2013 r. Dz. U. poz. 907 ze zmianami), o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa wyposażenia dydaktycznego do ZS w Pysznicy,                             
ZS w Jastkowicach, ZS w Kłyżowie, Przedszkola w Pysznicy oraz PSP w Krzakach w ramach projektu: 
„Poprawa warunków kształcenia w jednostkach oświatowych na terenie gminy Pysznica”, która 
obejmuje: 
    1) zestawy interaktywne w ilości 10 kompletów do placówek oświatowych na terenie Gminy  
       Pysznica w szczególności: 

 

Lp. 
 

Nazwa placówki 
 

Adres/telefon Ilość 
zestawów 

 

1. 
 

ZS w Pysznicy ul. Wolności 324, 37-403 Pysznica 
tel: 15 814 40 67 

 

3 
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2. 
 

ZS w Jastkowicach ul. Mickiewicza 1, 37-403 Pysznica 
tel: 15 841 03 11 

 

2 
 

3. 
 

ZS w Kłyżowie ul. Mickiewicza 70, 37-403 Pysznica 
tel: 15 841 07 46 

 

2 
 

4. 
 

PSP w Krzakach ul. Nowa 15, 37-403 Pysznica 
tel: 15 841 07 47 

 

2 
 

5. 
 

Przedszkole w Pysznicy ul. Wolności 295, 37-403 Pysznica 
tel: 15 841 00 34 

 

1 

 
      2) wyposażenie do pracowni językowych do placówek oświatowych na terenie Gminy Pysznica: 

 
 

Lp. 
 

Nazwa placówki 
 

Adres/telefon Ilość 
pracowni/stanowiska 

 
1. 

 
ZS w Jastkowicach 

ul. Mickiewicza 1,  
37-403 Pysznica 
tel: 15 841 03 11 

 
1/24 stanowiska 

 
2. 

 
ZS w Kłyżowie 

ul. Mickiewicza 70,  
37-403 Pysznica 
tel: 15 841 07 46 

 
1/24 stanowiska 

 
3. 

 
PSP w Krzakach 

ul. Nowa 15,  
37-403 Pysznica 
tel: 15 841 07 47 

 
1/16 stanowisk 

 
      3)  klocki edukacyjne do Urzędu Gminy w Pysznicy ul. Wolności 277, tel: 158410132.  
 

2. Zakres dostawy wyposażenia dydaktycznego przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego obejmuje: 
a)  sprzęt, którego parametry minimalne zostały określone w załączniku nr 1 do siwz, 

     b) montaż, instalację i konfigurację oprogramowania systemowego, podłączenie do istniejącej 
instalacji elektrycznej oraz uruchomienie dostarczonego sprzętu multimedialnego w porozumieniu z 
Dyrektorami wykazanych powyżej placówek oświatowych na terenie Gminy Pysznica, 
c) przeprowadzenie niezbędnych szkoleń z zakresu obsługi sprzętu multimedialnego wśród 
wyznaczonych pracowników placówek oświatowych w niezbędnej ilości godzin zegarowych.  

 

3.  Określenie przedmiotu Zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
      32322000-6  Urządzenia multimedialne 
      38653400-1  Ekrany projekcyjne 
      32342100-3  Słuchawki  
      38652100-1  Projektory  
      30213100-6  Komputery przenośne 
      32342412-3  Głośniki  
      31324400-6  Kable przyłączeniowe 
      39160000-1  Meble szkolne 
      48190000-6  Pakiety oprogramowania edukacyjnego 
      48000000      Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 
      37520000-9  Zabawki 
      39162100-6  Pomoce dydaktyczne 
 
 

   § 2 
Termin i warunki realizacji umowy 

 
1.  Wykonawca zobowiązuje się do realizacji   przedmiotu umowy do 15 lipca 2014 roku. 
2. W terminie wskazanym w ust. 1 Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do placówek oświatowych 

i Urzędu Gminy zgodnie z wykazem określonym w § 1pkt 1. 
3.  Termin obejmuje wykonanie i przekazanie do użytkowania całości przedmiotu zamówienia. 
     W tym terminie Wykonawca przekaże Zamawiającemu na czas nieoznaczony, bezterminowe licencje 

na dostarczone oprogramowanie oraz szczegółowe instrukcje obsługi i konserwacji dla każdej 
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jednostki dostarczonego sprzętu. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że udzielając licencji na 
korzystanie z oprogramowania nie narusza żadnych praw osób trzecich oraz nie zachodzą 
jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń do tych praw. 

4. Odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie transportu i rozładunku, montażu, instalacji  
 i uruchomienia sprzętu multimedialnego ponosi Wykonawca. 

5. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy  karty  gwarancyjne w języku polskim dla   
dostarczonego przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym termin dostawy przedmiotu umowy przed planowanym 
terminem dostawy, zastrzeżeniem zachowania terminu określonego w ust. 1. 

7. Z czynności o których mowa powyżej w § 2, Strony sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy. 
 

§ 3 
Wynagrodzenie i zasady płatności 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe                    w 
rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego w kwocie: 

          1/  cena brutto: ………………………….  PLN, 
   słownie: ……………………………………… 

          2/  podatek VAT … % -  tj. …………………… PLN, 
          3/  cena netto:    …………………………….....  PLN, 
2.  Wynagrodzenie określone w ust. 1, wynikające z oferty Wykonawcy, jest ostateczne i obejmuje   

wszystkie koszty jakie powstają w związku z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności 
wszystkie koszty dostawy, w tym transportu i rozładunku, koszty serwisu gwarancyjnego, opłat 
licencyjnych, opłat celnych, podatkowych, ubezpieczeniowych, wszystkie koszty opłat pośrednich 
 i podatku VAT. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie jednorazowo z dołu, w terminie 30 dni od daty wpływu do 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym 

     podpisanym przez obie Strony bez zastrzeżeń. 
4. Płatność zostanie zrealizowana na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 
5. Za termin zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

§ 4 
 Gwarancja 

 

 Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia gwarancji, na następujących warunkach: 
1. minimum 36 miesięcy od daty wystawienia faktury, 
2. serwis gwarancyjny w miejscu użytkowania sprzętu w przypadku drobnych usterek, 
3. czas usunięcia zgłoszonej usterki/awarii: maksimum do końca piątego dnia roboczego po dniu 

zgłoszenia, 
4. w przypadku braku możliwości naprawy w miejscu lub czasie określonym powyżej Wykonawca (na 

czas naprawy) nieodpłatnie dostarczy sprzęt zastępczy o parametrach technicznych, niegorszych niż 
określone w siwz, nie później niż do końca szóstego dnia roboczego po dniu zgłoszenia, 

5. zadania wchodzące w zakres czynności gwarancyjnych, Wykonawca zrealizuje na własny koszt,                      
w tym w szczególności dojazd, odbiór i zwrot naprawionego sprzętu. 

6. Koszt dojazdu ekipy serwisowej w ramach naprawy gwarancyjnej i koszt transportu sprzętu 
naprawianego w ramach gwarancji poza siedzibą Zamawiającego pokrywa wykonawca. 

 
§ 5. 

Odstąpienie od umowy 
 

1.   W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu umowy z przyczyn leżących po jego stronie, 
ponad termin określony w § 2 ust.1, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub                
w  części, bez wyznaczania dodatkowego terminu, z konsekwencjami określonymi w § 6 ust.4. 

2.    Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że  
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym  
przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części  umowy. 
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§ 6. 
Kary umowne 

 

1.    W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu zobowiązań określonych w § 1 ust. 1 umowy, 
ponad termin określony w § 2 ust. 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną    w 
wysokości 2% (dwóch procent) wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1, za każdy 
dzień opóźnienia ponad termin wskazany w § 2 ust. 1 umowy. 

2.  Zapłata kar umownych wynikających z faktu opóźnienia w realizacji umowy nie zwalnia 
Wykonawcy od wykonania przedmiotu umowy. 

3.  W przypadku odstąpienia od zobowiązań objętych umową w części lub w całości przez którąkolwiek 
ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 20% (słownie: dwadzieścia procent) wartości wynagrodzenia brutto, 
określonego w § 3 ust. 1. 

4.    Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do   
  zapłaty, z zastrzeżeniem ust. 6. 

5.   Dopuszcza się potrącenie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 
6.    Zamawiający może dochodzić ponad określone kary umowne dodatkowych roszczeń na  zasadach 

ogólnych 
§ 7.  

Postanowienia końcowe 
 

1.    W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego,                    
       w  szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2.    Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod  

rygorem nieważności. Przeniesienie uprawnień, obowiązki i wierzytelności z niniejszej   umowy 
wymaga zgody drugiej strony. 

3.  Pisma przesłane na adres Stron określone w komparycji umowy uważa się za skutecznie  doręczone, 
chyba że Strony poinformują się pismem poleconym o zmianie adresu. 

4.   Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy i nierozstrzygnięte polubownie rozstrzygać  będzie 
właściwy miejscowo dla Zamawiającego sąd powszechny. 

5.     Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden 
dla Wykonawcy. 

 
 
WYKONAWCA:   KONTRASYGNATA                      ZAMAWIAJĄCY:                                             
     SKARBNIKA GMINY:  
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Zamówienie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowych 

 II -VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013  
zgodnie z umową nr UDA-RPPK.05.01.00-18-015/12-00 z dnia 1 lipca 2013 r. 

 
Załącznik nr 9 do siwz 

ZAŁĄCZNIK NR ............... DO OFERTY 
 

 

         [pieczęć firmowa lub nazwa i adres  
     Wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 

Przetarg nieograniczony o nazwie: 

 
 
 

Zakup wyposażenia dydaktycznego do ZS w Pysznicy, ZS w Jastkowicach,  
ZS w Kłyżowie, Przedszkola w Pysznicy oraz PSP w Krzakach w ramach projektu:    

„Poprawa warunków kształcenia w jednostkach oświatowych na terenie gminy Pysznica”  

 
 

 
ZOBOWI ĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW DO ODDANIA ZASOBÓW DO DYSPOZ YCJI 

WYKONAWCY NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWA NIU ZAMÓWIENIA 
 

(wypełnić jeżeli dotyczy) 
 

Lp. Pełna nazwa podmiotu oddającego do 
dyspozycji niezbędne zasoby 

Adres podmiotu 
 

Nr telefonu/faksu 

 
 
 
 

   

 

Oświadczam/y, że zobowiązuję się do oddania do dyspozycji Wykonawcy składającemu ofertę                      
w niniejszym postępowaniu, w zakresie:  

1) wiedzy* 
2) doświadczenia* 
3) potencjału technicznego* 
4) osób zdolnych do wykonania zamówienia* 
5) zdolności finansowych* 

 

W ramach korzystania przez Wykonawcę z oddanych do dyspozycji zasobów, oświadczam/y, że nasz 
udział przy realizacji zamówienia będzie polegać na: 

1) udziale w wykonywaniu zamówienia jako podwykonawca* 
2) koordynowaniu dostaw/usług będących przedmiotem zamówienia* 
3) doradztwie i konsultacjach w sprawach technicznych* 
4) szkoleniu pracowników wykonawcy* 
5) ........................................................................................................* 

 
.....................................................              
   (podpis osoby upoważnionej  
       od strony Wykonawcy)                                 ......................................................... 
                            (podpis osoby upoważnionej  
              podmiotu oddającego zasoby) 
* niepotrzebne skreślić 


