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Kolbuszowa, 25.06.2021 r. 

 

Zapytanie ofertowe nr 3/2021 

na dostawę sprzętu multimedialnego do Żłobka „Słoneczny Zakątek” w Głogowie 

Małopolskim 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Przedszkole „Słoneczny Zakątek" Ewelina Mokrzycka, 36-105 Cmolas 90 C, NIP 8141565949, 

REGON 181128567 

2. Tryb udzielania zamówienia 

 

Tryb udzielenia zamówienia jest zgodny z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu multimedialnego do Żłobka „Słoneczny 

Zakątek” w Głogowie Małopolskim w ramach projektu pt. „Żłobek „Słoneczny Zakątek” w 

Głogowie Małopolskim” - RPO WP 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, 

Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie. 

 

Lp. Nazwa Jedn

ostka 

Ilość Opis 

1. Magiczny Dywan 

z pakietem gier 

szt. 1 Interaktywna pomoc dydaktyczna do ćwiczeń, gier i zabaw 

ruchowych. Wymiary wyświetlanego obszaru to ok. 2,2 x 3,5 m  

(dla ok. 3 m wysokości podwieszonego urządzenia)  

Dane techniczne: 

- sterowanie za pomocą pilota 

- wyposażony w czujniki ruchu 

- wbudowany projektor szerokokątny 

- wbudowany komputer z procesorem Intel 

- montażu sufitowy z możliwością regulacji 40-55 cm 

- nadaje się do jasnych, gładkich powierzchni 

- rozmiar pola gry na wysokości 3 m wynosi około 2,2 x 3,5 m 

- waga ok. 8,3 kg 

- wymiary 33 x 20,5 x 31 cm (bez rączki) 

- zużycie energii 375 W 

W komplecie zestaw min. 100 gier i zabaw interaktywnych. 
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2. Projektor i ekran 

przenośny  

kpl. 1 Projektor multimedialny – 1 szt. - wyświetlający w 

rozdzielczości do 1920×1200 pikseli z zoomem ręcznym. 

Jasność - 3600 lumenów, kontrast 20 000: 1, lampa o żywotności 

5 000 h. Technologia: DLP. Format obrazu: 4:3 (podstawowy), 

16:9 (obsługiwany). Złącza (wejścia): 2 x VGA input, 1 x RCA 

Video, 1 x HDMI, 1 x HDMI/MHL, 1 x Audio 3.5mm, 1 x RJ45. 

Złącza (wyjścia): 1 x VGA output, 1 x Audio 3.5mm, 2 x USB, 

1 x RS-232, 1 x mini-USB.  

Przenośny ekran – 1 szt. -  ręcznie zwijany na statywie z 

trójnogiem, metalowa obudowa, mechanizm zwijający z 

napędem sprężynowym, ramka o szer. 3 cm na ekranie, wym. 

ok. 177 x 177 cm, przekątna ok. 249 cm (98"), wys. max. 256 

cm. 

3.  Monitor 

interaktywny 

 

szt. 1 Wbudowany system Android 8.0, rozdzielczość 4K UHD 3840 

x 2160, moduł Wi-Fi, pamięć wbudowana: 10 GB, slot OPS 

umożliwiający wbudowanie komputera z systemem Windows. 

Plug and play - użytkownik może korzystać z funkcji dotykowej 

bez instalacji sterownika. Multi-touch - do 20 punktów multi-

touch w systemie Windows, 10-punktowy multi-touch w 

systemie Android. 

Długopis z dwiema końcówkami do pisania w dwóch kolorach 

jednocześnie w systemie Android. Automatyczne wykrywanie 

końcówki pióra / palca / gumki w trybie adnotacji Windows 

Edge w aplikacji Microsoft Whiteboard. Stalowa rama.  

Wbudowane w przedni panel głośniki (2x15W). Tablica 

(rysowanie, wprowadzanie tekstu, wklejanie obrazu, auto 

kształt). Program do zarządzania plikami (intuicyjna obsługa 

wycinania / kopiowania / wklejania / usuwania, obsługa usługi 

w chmurze / FTP / sieci lokalnej). 

Program do zarządzania aplikacjami (pakiet biurowy, 

przeglądarka, kalendarz, kalkulator). Udostępnienie ekranu 

(ekran urządzeń mobilnych można przesyłać bezprzewodowo do 

ekranu monitora za pomocą aplikacji).  

Specyfikacja - 75 cali, rozdzielczość: 4K UHD 3840x2160, 

kontrast 4000:1, jasność 370cd/m2, panel LED o żywotności do 

30 000 godzin. 

Obsługiwane formaty multimediów: Obraz: JPEG, BMP, PNG. 

Film: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H264, RM, RMVB, MOV, 

MJPEG, VC1, Divx. FLV(Support 1080P HD Decoding). 

Dźwięk: MP3, M4A, (AAC) 

Wymiary 1770 x1071 x 109 mm 

 

Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt był fabrycznie nowy, tzn. wyprodukowany nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem składania ofert (dotyczy sprzętu komputerowego) oraz 

nie był używany. Oferowany sprzęt musi być wolny od obciążeń prawami osób trzecich. 

Całość dostarczanego sprzętu musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży 

producentów zaoferowanego sprzętu. 
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Oferowany sprzęt w dniu składania ofert nie może być przeznaczony przez producenta do 

wycofania z produkcji. 

Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 

10%, 50 Hz., jednofazowo. 

W cenie oferty Wykonawca winien skalkulować wszystkie koszty, jakie poniesie w związku z 

realizacją zamówienia np. dodatkowych materiałów, czynności konserwacyjnych, 

magazynowania, transportu, rozładunku, dokonania odbiorów, gwarancji, koszty licencji, 

opłaty i podatki, oraz wszystkie dodatkowe koszty powstałe w trakcie dostawy. 

Produkty stanowiące przedmiot dostawy muszą posiadać aktualne certyfikaty/deklaracje 

zgodności CE lub równoważne, wydane przez jednostki certyfikujące te produkty, które 

Wykonawca przedłoży na żądanie Zamawiającego. 

4.  Termin i miejsce wykonania zamówienia 

Miejsce realizacji zamówienia – 30-060 Głogów Małopolski, ul. Sikorskiego 77, do dnia 

31.08.2021 roku.  

5. Termin składania ofert – 09.07.2021 roku,  siedziba Zamawiającego – ul. Handlowa 11A, 

36-100 Kolbuszowa. Ofertę można przesłać na adres e-mail ewelia_mok@o2.pl. 

6. Kontakt z Wykonawcami  

Dodatkowych informacji w sprawie zamówienia udziela Pani Ewelina Mokrzycka, tel. 

533 038 500 lub e-mail ewelia_mok@o2.pl. 

 

  Dyrektor Żłobka  

              Ewelina Mokrzycka 

 

Załączniki do Zapytania ofertowego:  

1. Formularz oferty. 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Zamawiający:  

Przedszkole „Słoneczny Zakątek” Ewelina Mokrzycka 

ul. Handlowa 11 A, 36-100 Kolbuszowa 

 

Wykonawca: 

Nazwa: ……………………………………………………………………………………… 

Adres siedziby: …………………………………………………………............................... 

Imię i nazwisko osoby do kontaktów w sprawie oferty: …………………………………… 

Telefon, adres e-mail wykonawcy: ………………………………………………………… 

W nawiązaniu do Zapytania ofertowego 3/2021 zamieszczonego na stronie internetowej 

https://npslonecznyzakatek.pl na: 

dostawę sprzętu multimedialnego do Żłobka „Słoneczny Zakątek” w Głogowie 

Małopolskim, składam ofertę na realizację przedmiotu zamówienia w następującym zakresie: 

 

Lp. Produkt  Ilość Wartość brutto 

1. Magiczny Dywan z zestawem gier 1 szt.  

2. Projektor i ekran przenośny 1 kpl.  

3. Monitor interaktywny  1 szt.  

Razem  

 

 

………………………………            …………………………………. 

(data, miejscowość) (pieczęć, podpis/y Wykonawcy lub osoby(osób) 

uprawnionych do występowania w imieniu 

Wykonawcy/Wykonawców) 


