Projekt „Otuleni wsparciem – osiągamy sukcesy” RPLD.11.01.03-10-0007/19
Zapytanie ofertowe
W związku z realizacją projektu: „Otuleni wsparciem – osiągamy sukcesy”, realizowanego w
ramach działania XI.1.1 RPO WŁ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Społecznego, zamawiający zaprasza do składania ofert w niniejszym postępowaniu
1. ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Łódź - Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Lermontowa 7, 92512 Łódź, +42 672 70 89
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu TIK (Technologia InformacyjnoKomunikacyjna) w Przedszkolu Miejskim Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi.
1. Zamówienie podzielono na części:
Część I
Lp. Nazwa
Jm.
laptopy do pracy terapeutycznej
1
szt
Ekran minimum 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli
Procesor minimum dwa rdzenie, cztery wątki o częstotliwości taktowania
nie mniejszej niż 2,2 GHz
Pamięć nie mniej niż 8 GB RAM
Dysk o minimalnej pojemności 240 GB SSD
Grafika zintegrowana
System operacyjny Windows 10 Pro
Złącza: co najmniej 1xHDMI lub DP, 3x USB w tym 3.0, złącze audio
mikrofonowe i głośnikowe lub COMBO
Łączność bezprzewodowa WIFI 802.11ac
Kamera zintegrowana plus mikrofon
Głośniki wbudowane
Zasilacz i bateria w zestawie
Mysz bezprzewodowa USB
laptopy do pracy terapeutycznej
2
szt
Ekran minimum 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli
Procesor minimum dwa rdzenie, cztery wątki o częstotliwości taktowania
nie mniejszej niż 2,2 GHz
Pamięć nie mniej niż 8 GB RAM
Dysk o minimalnej pojemności 240 GB SSD
Grafika zintegrowana
System operacyjny Windows 10 Pro
Złącza: co najmniej 1xHDMI lub DP, 3x USB w tym 3.0, złącze audio
mikrofonowe i głośnikowe lub COMBO
Łączność bezprzewodowa WIFI 802.11ac
Kamera zintegrowana plus mikrofon
Głośniki wbudowane
Zasilacz i bateria w zestawie
Mysz bezprzewodowa USB

Ilość.
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Część II
Zakup monitora interaktywnego (dotykowego panelu) ze zintegrowanym szt
1
oprogramowaniem, modułem WiFi
Obszar aktywny ekranu min 65’’
Format 16:9
Rozdzielczość 3840x2160 pikseli
Kolory
Minimalnie 1.07 mld kolorów
wyświetlacza
Min. 370cd/m2
Jasność
Min. 4000:1
Kontrast
Maksymalnie 8ms
Czas reakcji
Żywotność
Min. 30 000 godzin
matrycy

AV
wejścia/wyjścia

Min. 3 porty HDMI ( w tym min. 2 x HDMI 2.0 oraz 1
x HDMI x 1.4) , Min. 1 port DisplayPort, min. 4 x porty
USB (odpowiadające za dotyk), Wejście VGA x 1,
RS232 x 1, RJ45 x 2, USB typ A min. 5 szt ( w tym min.
1 szt. USB 3.0. Dodatkowo min. 3 porty uniwersalne –
tzn porty które udostępniają podłączone do monitora
dodatkowe urządzenia bez potrzeby zmiany portu USB
dla aktualnie wykorzystywanego źródła sygnału), min. 1
x wyjście audio (3.5 mm), min. 1 port SPDIF.

Wbudowane
głośniki

Minimum 15Wx2 – umiejscowione z przodu urządzenia
w celu lepszego rozprowadzenia dźwięku.

Obsługa monitora
Powierzchnia
Czujnik dotyku
Punkty dotyku
Rozdzielczość
dotyku
Dokładność
Komunikacja z
komp.

pilot oraz przyciski na przodzie urządzenia
umożliwiające użytkownikowi sterowanie głośnością
urządzenia oraz szybkie przejście do systemu android.
4 mm szyba hartowana o twardości minimum 7H, AntiGlare
IR (obsługa palec, pisak)
Minimalnie 20
Nie gorsza niż 32767*32767
Max . 2mm
USB

Wraz z monitorem powinno być dostarczone oprogramowanie w
języku polskim do systemów Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1,
10/Linux/MacOS o minimum funkcjonalności:
Pełna konfiguracja paska narzędziowego . Zintegrowany tryb współpracy z
aplikacjami Microsoft Office (Power Point, Excel, Word) umożliwiający
wstawianie adnotacji bezpośrednio do tych aplikacji.
Tryb pracy umożliwiający pełną obsługę komputera bez konieczności zamykania
oprogramowania.
Wstawienia strony/slajdu: w dowolnym kolorze / dowolnym tłem // Wstawienia
strony w linie lub kratkę z definiowaniem wielkości odstępów pomiędzy liniami,
Szybki podgląd stworzonych stron – usuwanie, duplikowanie, zamiana kolejności
Pełna paleta narzędzi do tworzenia elektronicznych adnotacji (minimum 3 rodzaje
elektronicznych pisaków) z możliwością ustawienia ich cech takich jak grubość,
kolor i styl linii.
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Wraz z monitorem powinno być dostarczone oprogramowanie w
języku polskim do instalacji na komputerach z systemem Windows
zawierające bazę obiektów 3D:
Subskrypcja min. półroczna oprogramowania zapewniająca pracę na urządzeniu
interaktywnym typu monitor lub tablica oraz komputerze służącym do
wcześniejszego przygotowania materiałów. W ramach licencji dostawca zapewni
otrzymywanie bieżących aktualizacji programu. Program winien oferować
możliwość przechowywania zasobów w chmurze z opcją udostępniania swoich
materiałów innym użytkownikom. Wspierane systemy operacyjne Windows 7, 8,
8.1, 10.
Pomoc w języku polskim dostępna bezpośrednio z menu oprogramowania.
Dodatkowo funkcja interaktywnej pomocy w postaci wewnętrznego pliku video
Funkcja zapisu prezentacji, zdjęcia, zadań (utworzonych w programie) w tzw.
„chmurze” powiązanej bezpośrednio z naszym kontem utworzonym w programie.
W zbiorze aplikacji co najmniej:
- aplikacje i narzędzia dostosowane co najmniej do przedmiotów: wychowanie
przedszkolne i nauczanie poczatkowe .
- aplikacja do tworzenia testów typu prawda/fałsz, porządkowanie, dobieranie w
pary, uzupełnianie oraz zbiory.
- aplikacje do zajęć z zakresu kodowania
Baza gier edukacyjnych z grami w których użytkownik ćwiczy np. dodawanie,
odejmowanie, pamięć.
Oprogramowanie musi posiadać możliwość nawiązywania współpracy z
użytkownikami na urządzeniach mobilnych. Dołączenie
do grupy za
pośrednictwem zeskanowania QR kodu. Dostawca wraz z tablicami czy
monitorami zapewnia dostęp do pełnej wersji zasobów multimedialnych przez
okres minimum sześciu miesięcy dla każdej tablicy interaktywnej/monitora
interaktywnego.
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Część III
zakup profesjonalnego urządzenia ksero wielofunkcyjnego, drukarka laser kolor:
Lp. Nazwa
1
Wolnostojąca Kserokopiarka kolorowa , scaner, drukarka
Technologia druku: technologia laserowa, czterobębnowa
Format oryginału i kopii: A6-A4
Podstawowe parametry
- Pamięć systemowa: 4 GB
- Twardy dysk: 250 GB (standardowo)
- Interfejsy: 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n
- Protokoły sieciowe: TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP;
HTTP; HTTPS
- Automatyczny podajnik dokumentów do 100 oryginałów; A5 - A4; 50 128 g/m²; automatyczny dwustronny podajnik dokumentów
- Format papieru: A5 do A4; własne formaty papieru
- Gramatura papieru: 60 - 300 g/m²
- Podajniki papieru: 2x 500 arkuszy;
- Podajnik boczny: 100 arkuszy,
- Funkcje drukowania: bezpośredni wydruk plików TIFF, XPS, PDF i
OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); bezpieczny wydruk; prace mieszane; nup; plakat; broszura; znak wodny
- Szybkość kopiowania/druku (mono/kolor): 33 str./min.
- Bezpieczeństwo: ISO15408 Powszechne Kryteria (w trakcie oceny);
- filtrowanie IP i blokowanie portów;
- komunikacja sieciowa SSL2, SSL3 i TSL1.0;
- obsługa IPsec;
- obsługa IEEE 802.1x;
- nadpisywanie dysku twardego (8 metod);
- szyfrowanie danych na dysku twardym;
- ochrona przed kopiowaniem (tylko druk)
- uwierzytelnianie użytkowników; bezpieczne drukowanie;- Kod dostępu
do drukarki . Rozliczanie: do 200 kont użytkowników;
- Obsługa Active Directory lub równoważny
Duży panel kolorowy w j. polskim
Rozdzielczość drukowania 1800x600 dpi
Systemy operacyjne Windows Vista 32/64, Windows 7/8/10/32/64 bit
Gwarancja min 24 miesięcy
Sprzęt powinien być fabrycznie nowy
Dowóz i przeszkolenie obsługi w cenie urządzenia
Opcjonalnie:
- Finisher z zszywaczem
- Moduł dziurkowania
- Czytnik kart
Zdalne zarządzanie przez www

Jm.
szt

Ilość.
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Część IV
Lp. Nazwa
Jm.
Radio-odtwarzacze CD
2
szt
Moc [W]: 12; sterowanie pilotem, gniazdo USB, radio cyfrowe,
Odtwarzane nośniki: płyta CD, nośnik USB, kaseta magnetofonowa
rodzaje odtwarzanych plików: WMA, CD, CD-R, CD-RW, MP3
Wyświetlacz informacyjny, 2-stop. dynamiczne wzmocnienie basów, Host
USB, Smart Scan
Rodzaj zasilania 220–240 V oraz baterie lub akumulator
Akcesoria :Pilot zdalnego sterowania, przewód zasilający
Gwarancja minimum 12 m-cy

Ilość.
5

1.

Wraz z urządzeniami dostawca dostarcza pełną dokumentację (w języku polskim) dotyczącą
obsługi, działania i utrzymania sprzętu oraz kartę gwarancji i certyfikaty bezpieczeństwa CE
dla sprzętu medycznego.

2.

Dostarczony sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany oraz oryginalnie zapakowany.
W cenę wliczony koszt dostawy, transportu oraz wszelkie inne koszty związane z realizację
zamówienia zgodnie z opisanymi wymaganiami oraz przepisami powszechnie
obowiązującego prawa.

3.

Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści opisu przedmiotu zamówienia,
zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy,
które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp.
równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się
zastosowanie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie
gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają
minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie
ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy
producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie
klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. Wykonawca może
przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów,
jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz
funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom,
technologiom opisanym przez Zamawiającego.

4.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

3. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1)

Oferty proszę składać do 24 lutego 2021 r. do godz. 10.00:

2)

3)
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osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego: Przedszkole Miejskie Nr 206 z
Oddziałami Integracyjnymi, Łódź, ul. Lermontowa7, w sekretariacie w godzinach otwarcia
(od 9.00 do 15.00),
lub
przesłać w formie elektronicznej skan kompletnej podpisanej oferty w formacie pliku PDF lub
JPG na adres mailowy Zamawiającego: projekt@pm206.elodz.edu.pl

4. TERMIN REALIZACJI UMOWY:
Od dnia podpisania umowy nie dłużej niż do 31 marca2021 roku.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji ofert w ramach zapytania
ofertowego w uzgodnieniu z dostawcą.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY ICH SPEŁNIENIA:
1.

2.

3.

4.

O realizację zamówienia mogą ubiegać Wykonawcy posiadający uprawnienia do
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania. Ocena na podstawie oświadczenia w załączniku nr 2.
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, pozwalające na zrealizowanie zamówienia.
Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę wykonania jednej dostawy sprzętu TIK
(tożsamego z przedmiotem części zamówienia, na które składa ofertę) w okresie 3 lat wstecz
od terminu składania ofert o wartości co najmniej 6.000 zł (w przypadku składania ofert na
więcej niż jedną cześć). Ocena dokonywana na podstawie oświadczenia i wykazu w
załączniku nr 2.
Oferenci nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić wątpliwości
co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia tj. nie wszczęto wobec nich
postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają z opłacaniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – ocena na podstawie
oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Ocena spełniania ww. warunków odbędzie się wg. reguły spełnia/nie spełnia na podstawie
oświadczeń i informacji składanych w załączeniu do oferty.

6. INFORMACJE O WYKLUCZENIU Z UDZIAŁU W OFERCIE:
W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo
lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;

4)
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pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia stanowiącego
załącznik nr 2 do zapytania. Wykonawcy, którzy nie złożą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.
7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Na prawidłowo przygotowaną ofertę składają się następujące dokumenty:
a) czytelnie wypełniony pismem ręcznym lub komputerowym i podpisany przez osobę
reprezentującą oferenta formularz oferty (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego),
b) podpisane przez osobę bezpośrednio świadczącą usługę oświadczenie i wykaz – załącznik nr
2.
c) podpisana przez osobę reprezentującą oferenta oraz osobę, klauzula informacyjna RODO załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
Oferta musi zostać złożona w sposób i w terminie wskazanym w pkt. 3 niniejszego zapytania
ofertowego.
8. DODATKOWE POSTANOWIENIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
Oferta powinna być sformułowana w języku polskim, przygotowana w sposób zrozumiały,
czytelny i kompletny.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Wykonawca poda kwotę oferty w polskich złotych (PLN).
Wykonawcy, z którymi podpisana zostanie umowa będą odpowiedzialni za przebieg oraz
terminowe wykonanie zamówienia.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez
Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Wykonawca proponując cenę oferty powinien wziąć pod uwagę wszelkie koszty, które mogą
powstać w ramach realizacji zamówienia, szczególnie koszty związane z dojazdem do miejsc
realizacji zamówienia. Zamawiający nie będzie refundował Wykonawcy zwiększonych
kosztów wykonania zamówienia.
Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych
polskich (PLN).
Zamawiający może również odrzucić ofertę, gdy cena zaproponowana przez wykonawcę
okaże się rażąco niska, po uprzednim wezwaniu do złożenia wyjaśnień i nieuwzględnieniu
tych wyjaśnień. Za cenę rażąco niską zostanie uznana cena o 30% niższa od średniej
arytmetycznej cen z wszystkich ofert złożonych w postępowaniu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania ofertowego bez podania
przyczyny oraz unieważnienia postępowania w ramach zapytania ofertowego bez podania
przyczyny – na każdym etapie – bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych
finansowych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu składania ofert w ramach zapytania
ofertowego bez podania przyczyny.
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9. KRYTERIA OCENY OFERTY. INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH
PRZYPISANYCH DOPOSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY. OPIS
SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM
OCENY OFERTY:
Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszy bilans
punktów przyznanych w oparciu o kryteria:

Kryterium

Waga

Maksymalna ilość punktów
jakie może otrzymać oferta
za dane kryterium

Cena

80%

80 punktów

Gwarancja

20%

20 punktów

Suma

100%

100 punktów

Łączna liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru.
Lp = C + G
gdzie:
Lp – łączna liczba punktów przyznanych ofercie,
C – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – cena
G – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – Gwarancja
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
1. Punkty za kryterium „Cena” – cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, zostaną
obliczone według wzoru:
Cena brutto najtańszej oferty
-------------------------------------------------Cena brutto badanej oferty

x 80 pkt. = liczba punktów w danym kryterium

2. Punkty za kryterium „Gwarancja” (20% tj. 20 pkt.) rozumiane jako termin płatności faktury za
wykonie przedmiotu zamówienia, zostaną przyznane na podstawie treści oferty według
następującej punktacji:
1) Gwarancja do 6 m-cy – 5 pkt.
2) Gwarancja od 6 do 12 m-cy – 10 pkt
3) Gwarancja od 12 do 18 m-cy – 15 pkt
4) Gwarancja powyżej 18 m-cy – 20 pkt
Liczby punktów otrzymane za kryterium cena oraz gwarancja, po zsumowaniu stanowić będą
końcową ocenę oferty.
Wybrana zostanie oferta tego wykonawcy, która uzyska łączną najwyższą liczbę punktów (max. 100
pkt).

Projekt „Otuleni wsparciem – osiągamy sukcesy” RPLD.11.01.03-10-0007/19
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą
ceną.
10. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
1.
2.
3.

Oferty spełniające wymagania niniejszego zapytania ofertowego zostaną ocenione przez
Zamawiającego zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.
W przypadku, gdy dla Zamawiającego oferta nie będzie zrozumiała może on się zwrócić do
Wykonawcy o dodatkowe wyjaśnienia lub doprecyzowanie oferty.
Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
c) jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
d) jest niekompletna (np. brak załączników, brak podpisów na załącznikach, brak
kompletnych danych w załącznikach),
e) jeżeli będzie ona zawierała cenę brutto wyższą niż kwota, którą dysponuje Zamawiający na
realizację usługi,
f) gdy cena zaproponowana przez wykonawcę okaże się rażąco niska.

Z tytułu odrzucenia oferty wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie przeciw Zamawiającemu.
Wykonawca zostanie mailowo poinformowany, iż jego oferta jest najkorzystniejsza.
11. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM:
Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: Agnieszka Kucharska, tel. 608 431 080, email:
a.kucharska@pm206.elodz.edu.pl, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Zamawiający dopuszcza zmianę treści zawartej umowy w zakresie jej realizacji pod warunkiem, że
wystąpią czynniki zewnętrzne niezależne od Zamawiającego i Zleceniobiorcy, które nie pozwalają na
prawidłowe i terminowe wykonanie usługi, pojawią się nieprzewidziane oraz niezawinione przez
Zamawiającego lub Zleceniobiorcę okoliczności powodujące, iż realizacja Projektu nie może być
kontynuowana. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy w zakresie zmiany terminów
płatności w przypadku konieczności dokonania zmiany wynikającej z realizacji Projektu.

Załączniki:
Załącznik 1. Wzór oferty
Załącznik 2. Oświadczenie Oferenta
Załącznik 3. klauzula informacyjna

