
 
 
 

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w Wolbromiu,  
ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom 

 

Zapytanie ofertowe nr 13/2020 

Prowadzone w trybie ROZEZNANIA RYNKU 

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku na zakup wraz z dostawą i montażem sprzętu 

multimedialnego w ramach projektu „Zespół Specjalistów Wczesnej Interwencji (ZSWI) w interwencji 

dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością” 

nr projektu: RPMP.09.02.01-12-0021/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego 2014-2020. 

 

Informacje ogólne: 

1. Zamówienie realizowane będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych 

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020. Upublicznienie zapytania nastąpi poprzez jego umieszczenie na stronie internetowej 

Zamawiającego. 

2. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”  

3. Postępowanie o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro;  

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim; 

5. Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

6. Wspólny kod CPV:  

32321200-1 Urządzenia audiowizualne, 32322000-6 Urządzenia multimedialne,  

30232100-5 Drukarki i plotery, 48190000-6 Pakiety oprogramowania edukacyjnego 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w 

Wolbromiu (PSONI Koło w Wolbromiu) 

ul. Skalska 22  

32-340 Wolbrom 

  

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest  zakup wraz z dostawą i montażem sprzętu multimedialnego w ramach 

projektu „Zespół Specjalistów Wczesnej Interwencji (ZSWI) w interwencji dla rodzin z dzieckiem 

niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością” nr projektu: RPMP.09.02.01-12-0021/18 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-

2020. Zamówienie składa się z następujących części : 

 



 
 
 

 

Część I 

STÓŁ INTERAKTYWNY- 1 szt. 

Stół interaktywny myBoard eFUN-C 32" posiadający: 
 ekran pojemnościowy* 
 funkcja Multi-Touch, obsługa dotykiem 
 wyposażony w 32 " ekran dotykowy LED 
 wbudowany system Android, głośniki stereo 10W, Plug & Play 
 wytrzymała konstrukcja 
 panel wodoodporny o współczynniku ochrony IP65 

Specyfikacja techniczna: 

 Technologia dotykowa - Pojemnościowa  
 Obudowa - Tworzywo ABS 
 Panel - 32” Full HD LED  
 Wymiar stolika 1025,80 x 803 x 420 mm  
 Waga 30 kg  
 Głośnik 10 W  
 Wejścia USB x 1  
 Wifi Wbudowane 2.4 GHz  
 Komputer Android 4 Core CPU, OS 4.2  
 Certyfikaty CE, RoHS 
 Gwarancja-2 lata 

Część II 

MAGICZNY DYWAN z pakietem Fun (52 gry) i pakietem Rewalidacyjnym oraz usługą montażu 

(uruchomienia) – 1 szt. 

ZESTAW MAGICZNY DYWAN ZAWIERA: 

 magiczne "oko" wykrywające ruch, 

 wbudowany projektor krótkoogniskowy, 

 wbudowany komputer klasy PC, 

 zestaw interaktywnych gier i zabaw edukacyjnych, 

 pilot zdalnego sterowania, 

 złącza USB, VGA, LAN, Audio, 

 wieszak sufitowy, 

 kabel zasilający, 

 instrukcja obsługi. 
 

Część III 

TABLICA INTERAKTYWNA Newline TRUBOARD R5-800E – 2 szt. wraz z zainstalowaniem i 

uruchomieniem sprzętu oraz szkoleniem pracowników z zakresu jego obsługi. 

Cechy urządzenia 

·         Powierzchnia magnetyczna z powłoką ceramiczną odporną na uszkodzenia 



 
 
 

 

·         Rozmiar powierzchni roboczej 82" 
·         Rozmiar powierzchni wyświetlania 78" 
·         Format obrazu 4:3 
·         Technologia dotykowa pozycjonowania w podczerwieni 
·         10-cio punktowy dotyk, obsługa gestów 
·         Obsługa za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika 
·         Inteligentna półka - zmiana koloru pisaka w zależności od podniesionego lub uruchomienie 
gumki w przypadku podniesienia wymazywacza (półka zawiera 3 pisaki, wymazywacz). 
·         Oprogramowanie interaktywne: Teach Infinity II 
 
Projektor + podstawa jezdna – 2 szt. 
 
MODEL  EB-530 
 
Typ projektora Krótkoogniskowy, Technologia 3LCD, Rozdzielczość1024 x 768 XGA,Kontrast16 000:1, 
Jasność3200 ANSI lumenów (tryb normalny)/ 2100 ANSI lumenów (tryb ECO), Poziom szumu37 dB 
(tryb normalny) / 29 dB (tryb ECO), Zużycie energii298W (tryb normalny) / 221W (tryb ECO) / 0.28W 
(tryb Stand-by), Żywotność źródła światła5.000h (tryb normalny) / 10.000h (tryb ECO)Moc/źródło 
światła215W, Waga3,7 kg, Wymiary (wys. x szer. xgłęb.)94 x 344 x 315 mm 
Wyposażenie standardowe, Kabel komputerowy, Urządzenie podstawowe Kabel zasilający,  Pilot z 
bateriami, Instrukcja montażu,  Oprogramowanie (CD), Instrukcja obsługi (CD), Funkcje: 
Kompatybilny ze skanerem dokumentów,  Zamrażanie obrazu,  Natychmiastowe łączanie/wyłączanie,  
Przeglądarka JPEG, Przycisk wyciszania, Zarządzanie siecią, Transmisja obrazu sieciowego, Quick 
Corner 
Gwarancja 5 lat/ 60 miesięcy na projektor i 60 miesięcy lub 1.000 godzin na lampę 
 
Podstawa jezdna: Wysięgnik pozwala na zamontowanie projektora tuż nad tablicą, co minimalizuje 
efekt cienia. Najwyższy punkt (wierzchołek wysięgnika projektora) znajduje się na wysokości: 229 cm. 
Podstawa zintegrowana z wysięgnikiem. 
Całość wykonana z profili stalowych, malowanych proszkowo na jasnoszary kolor. Kółka z blokadą. 
Kółka zaopatrzone w blokadę zapewniają bezpieczeństwo podczas użytkowania. 
Ramię do projektora z wysięgnikiem o maks. długości 120 cm - umożliwia montaż projektora z 
szerokokątnym obiektywem. 
 
Głośniki – 2 kpl. 
Specyfikacja 
 
Marka: myBoard 
Model: HD-005L 
Kolor: czarny 
Moc RMS 40W (4 głośniki 2”/10W + 2 membrany basowe) Długość 940mm 
Wejścia: AUX, Line In, Bluetooth 4.2, USB, 
Funkcje: 2 kanały stereo, wyświetlacz LED, EQ, pilot 
Zasilanie: zasilacz 19V 1.5A 
Częstotliwość 50Hz-16KHz 
SNR ≥ 80dB 
Bluetooth wersja 4.2 + EDR, zasięg 10m 
Wykonanie: metalowy stelaż + obudowa z tworzywa Zawartość opakowania: soundbar, zasilacz 
sieciowy, pilot (wymaga jednej sztuki baterii CR2025), przewód mini jack/mini jack, kołki z wkrętami, 
 



 
 
 

 

 

Część IV 

LAPTOP – 2 szt. 

specyfikacja techniczna 

Nazwa Laptop Dell Inspiron 3793  

Okres gwarancji 24 miesiące 

Skrótowa specyfikacja 

17.3" FHD IPS/i5/8GB/256GB_SSD/UHD Graphics G1+MX230_2GB/USB3/USB-C/HDMI/BT/Windows 

10 

Procesor Intel Core i5-1035G1 

Pamięć RAM (zainstalowana) 8 GB 

Pamięć karty graficznej 2GB 

Przekątna ekranu [cal] 17.3 

Rozdzielczość 1920 x 1080 (Full HD) 

Napędy DVD-RW 

Wyjście HDMI 

Złącza A/V Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe 

Liczba portów USB 4 

Liczba portów USB 3.0 2 

Liczba portów USB-C 1 

Czytnik kart pamięci RJ-45 

Karta sieciowa  10/100/1000 Mb/s 

Łączność bezprzewodowa 

System operacyjny Windows 10 Home 

Wersja językowa polska 

Dźwięk Głośniki stereo, wbudowany mikrofon 

Kamera 720p 

Waga [kg] 2.6 

CZĘŚĆ V 

DRUKARKA: Brother MFC-L8690CDW – 1 szt. 



 
 
 

 

 Prędkość druku do 31 stron na minutę 

 Prędkość skanowania do 28(56) obrazów na minutę w kolorze i trybie monochromatycznym 

 Ekran dotykowy o przekątnej 9,3 cm 

 Interfejsy: USB, sieć bezprzewodowa oraz gigabitowa sieć przewodowa 

 W zestawie toner do 3 000 stron w czerni oraz do 1 800 stron w kolorach 

 3-lata gwarancji  

 Urządzenie powinno być kompatybilne z rozwiązaniami mobilnymi w postaci usług Apple 
AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Mopria, wtyczki Android print service oraz aplikacji Brother 
iPrint&Scan, umożliwiając bezpośrednie skanowanie do i drukowanie z urządzeń mobilnych, 
takich jak: iPhone, iPad oraz tabletów i smartfonów korzystających z systemów Android. Nowe 
modele są wyposażone w szybkie interfejsy sieciowe: przewodowy Gigabit Ethernet 10Base-
T/100Base-TX/1000Base-T i bezprzewodowy IEEE 802.11 b/g/n oraz USB2.0 i Wi-Fi Direct. 

 

Wymagane są niezbędne atesty i certyfikaty na przedmioty objęte zamówieniem. Wykonawca 

składając ofertę udziela gwarancji na dostarczany sprzęt. 

III. Warunki udziału w postępowaniu 

 O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który spełnia łącznie warunki udziału w 

postępowaniu:  

1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, 
2. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązanie kapitałowe 

lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi 
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 
wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akacji; 
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
3. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

4. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i kadrowym do wykonania zamówienia 
5. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu: 

a. Formularz oferty oraz Załączniki  
 

 

IV. Termin realizacji zamówienia  

1. Zamówienie zrealizowane będzie do dnia 30.07.2020 

2. Dostawa zamówienia na adres Zamawiającego: 32-340 Wolbrom, ul. Skalska 22 

 

V. Opis sposobu przygotowania oferty  
 
1. Oferent powinien dostarczyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.  
2. Zamawiający dopuszcza składania ofert na częściową realizację przedmiotu Zamówienia. 
3. W ofercie należy podać cenę za każdą Część zamówienia w wysokości netto oraz brutto (z 
podatkiem od towarów i usług VAT)  
4. Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.  



 
 
 

 

 

VI. Kryterium i sposób oceny ofert 

 

1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował kryterium najniższej 

ceny brutto w danej części zamówienia.  

2. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z zakupem i dostawą zamówienia. 

 

 

VI. Termin złożenia ofert  

1. Ofertę należy złożyć: osobiście w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z 

Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu, ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom, (pok. 

56, I piętro),  listem poleconym lub mailowo na adres: sw@psoni-wolbrom.pl 

2. Termin składania ofert upływa dnia 17.07.2020r. o godz. 10.00. Decyduje data wpływu oferty 

do PSONI Koło w Wolbromiu. 

VII. Informacje końcowe  

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

2. Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu 

art. 66 KC ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z 29.1.2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).  

3. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Sylwia Wójcik, tel. 694 182 621 

4. Prawo wyboru oferenta przysługuje Zamawiającemu. O wyniku rozeznania zostanie 

poinformowany wybrany podmiot do dnia 22.07.2020r. 

5. Zadanie należy realizować zgodnie z zasadą równych szans i płci oraz nie dyskryminacji 

osób z niepełnosprawnościami. 

6. Zamawiający odrzuci ofertę jeśli jej treść nie spełni wymagań zawartych w niniejszym 

zapytaniu lub cena oferty będzie przekraczała kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć 

na realizację zamówienia. 

Załączniki: 

1. Formularz oferty 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 
4. Klauzula informacyjna zgodna z RODO  


