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Ogłoszenie
Numer

Id

2021-17156-37175

37175

Powstaje w kontekście naboru
STHB.01.01.00-IP.01-00-LIT/15

Tytuł

Zakup sprzętu-pomocy dydaktycznych w ramach projektu
„Współpraca sukcesem w terapii” w ramach Programu
Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska na lata 2014 –
2020 współﬁnansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego
Zamówienia uzupełniające
nie dotyczy

Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w okoliczności zaistnienia, po zawarciu umowy,
przypadku siły wyższej, przez którą na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne
wobec łączącej strony więzi prawnej:
1) charakterze niezależnym od stron,
2) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,
3) którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej
staranności,
4) którego nie można przypisać drugiej stronie.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów oferowanego przez Wykonawcę asortymentu, w
przypadku, gdy dostawa przedmiotu zamówienia o parametrach zaproponowanych w ofercie Wykonawcy
stanie się niemożliwa do zrealizowania, co Wykonawca będzie w stanie udowodnić, a zaproponowane
wyposażenie będzie posiadało parametry nie gorsze niż wymagane w zapytaniu ofertowym. W powyższym
przypadku Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego, a zaakceptowane zmiany nie będą
wymagać aneksu do umowy.
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3. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana danych rejestrowych lub adresowych oraz ich danych
kontaktowych.
4. Wszelkie Zmiany (z wyjątkiem opisanym w pkt 2) i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane
wyłącznie za zgodą obu stron w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Załączniki
Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-03-18
1. Zapytanie ofertowe scan
2. Formularz oferty- część 1 zał. 1a
3. Formularz oferty- część 2- zał. 1b
4. Formularz ofert- część 3- zał. 1c
5. Wzór umowy- załącznik nr 2

Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK

Data opublikowania ogłoszenia

Data ostatniej zmiany

2021-03-18

2021-03-18

Termin składania ofert

Planowany termin podpisania umowy

2021-03-29 12:00:00

2021-04

Dane adresowe ogłoszeniodawcy
POWIATOWY ZSEPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PLACÓWEK
OŚWIATOWYCH
SMĘTKA 7
11-500 Giżycko
NIP: 8451739094

Osoby do kontaktu
EMILIA BOROWIAK
tel.: 874284565
e-mail: e.borowiak@gizycko.starostwo.gov.pl

Części zamówienia
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Część: 1
Tytuł części 1

ZAKUP SPRZĘTU DO TERAPII MOWY- 5 zestawów
Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia do części 1
Typ
Dostawa

Podkategoria
Dostawy inne

Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu, stanowiącego pomoce dydaktyczne do Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, ul. Białostocka 3, 11-500 Giżycko.
Zamawiający wymaga, aby dostarczony asortyment był fabrycznie nowy, kompletny
i przydatny do wykorzystania bez żadnych dodatkowych inwestycji i zakupów, pochodzący
z bieżącej produkcji, nieużywany, wolny od obciążeń i praw ustanowionych na rzecz osób
trzecich, odpowiadający obowiązującym normom, posiadający stosowne certyﬁkaty oraz spełniający
wymagania dotyczące sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy.
Zamawiający wymaga minimum 24 miesiące gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, jeżeli
okres gwarancji udzielonej przez producenta danego produktu jest dłuższy, to obowiązuje dłuższy
okres gwarancji.
CZĘŚĆ PIERWSZA:
ZAKUP SPRZĘTU DO TERAPII MOWY- 5 zestawów
W skład każdego zestawu wchodzi: Program do komunikacji alternatywnej oraz tablet ze
wzmocnionym etui.
Opis programu do komunikacji alternatywnej:
Program musi:
a) pozwalać komunikację osób niemówiących lub mających problemy
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z mówieniem,
b) zawierać minimum 7000 gotowych symboli dzięki, którym można przekazać nawet rozbudowane
wypowiedzi,
c) pozwalać tworzyć własne symbole i wypowiedzi według indywidualnych potrzeb i dostosowywać
aplikację do swych indywidualnych wymagań,
d) mieć do wyboru wersję zasobu słów (np. podstawowym, poszerzony
i zawansowany/pełny),
e) możliwość wyboru głosu męskiego lub żeńskiego,
f) możliwość dodawania zdjęć bez konieczności tworzenia piktogramów,
g) możliwość regulowania tempa wymowy,
h) możliwość uruchomienia syntezatora mowy po wpisaniu wyrazów, który wypowie na głos tekst
znajdujący się na ekranie,
i) Możliwość tworzenia za pomocą symboli zdań zawierających czynności i rzeczy związane z
życiem codziennym, formułowanie pytań, próśb, komentarzy jak również tworzenie wypowiedzi
odnoszących się do przyszłości, przeszłości jak i teraźniejszości,
j) Możliwość układania pełnych wypowiedzi i zrozumiałych komunikatów zdania w odpowiedniej
formie gramatycznej j. polskiego.
k) Oprogramowane musi być zainstalowane w tablecie, zestaw skonﬁgurowany i przygotowany do
pracy bez żadnych dodatkowych nakładów i czynności.
Opis Tabletu:
Tablet o parametrach nie gorszych niż:
a) Wbudowany system operacyjny kompatybilny z programem do komunikacji,
o którym w pkt a), skonﬁgurowany i przygotowany do pracy bez żadnych dodatkowych nakładów i
czynności
b) Przekątna ekranu min.: 10,1"
c) Rozdzielczość: min. 1920 x 1200 pikseli
d) Typ matrycy: TFT
e) Pojemność: min. 32 GB
f) Pamięć Ram: min. 2 GB
g) Czytnik kart pamięci: min. microSD/SDHC/SDXC
h) Złącze słuchawkowe: Tak
i) Głośnik: Tak
j) Mikrofon: Tak
k) Komunikacja: min. Wi-Fi, Bluetooth
l) Pojemność akumulatora: minimum 6000 mAh
m) Gwarancja: minimum 24 miesiące
n) Wzmocnione etui: wymagane
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Termin realizacji umowy: do 30.04.2021r.
Ofertę można złożyć w terminie do dnia 29.03.2021r. do godz. 12.00 w następujący sposób:
Ofertę (Formularz oferty – załącznik nr 1a) należy przesłać:
a)

na adres mailowy: e.borowiak@gizycko.starostwo.gov.pl W tytule maila należy wpisać: „Oferta

– na część …… ”
lub
b) przesłać w formie elektronicznej złożonej za pośrednictwem Bazy konkurencyjności-poprzez
zakładkę „Oferty”

Okres gwarancji
minimum 24 miesiaące

Kody CPV
30213200-7 Komputer tablet
39162110-9 Sprzęt dydaktyczny
48510000-6 Pakiety oprogramowania komunikacyjnego

Miejsca realizacji
adres
Kraj

Województwo

Polska

warmińsko-mazurskie

Powiat

Gmina

giżycki

Giżycko

Miejscowość
Giżycko

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

Typ
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Wiedza i doświadczenie

Opis
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

Typ
Potencjał techniczny

Opis
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

Typ
Sytuacja ekonomiczna i ﬁnansowa

Opis
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
Formularz oferty- Załącznik nr 1a

Typ
Dodatkowe warunki udziału

Opis
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

Kryteria oceny do części 1
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Czy kryterium cenowe?
TAK

Opis
Cena –100 % ( 100 pkt)
1. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:
Cena oferty z najniższą zaoferowaną ceną brutto
za część zamówienia
---------------------------------- X 100 pkt
Cena brutto badanej oferty na na daną część zamówienia

Część: 2
Tytuł części 2

ZAKUP MONITORA INTERAKTYWNEGO- 1 SZTUKA
Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia do części 2
Typ
Dostawa

Podkategoria
Dostawy inne

Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu, stanowiącego pomoce dydaktyczne do Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, ul. Białostocka 3, 11-500 Giżycko.
Zamawiający wymaga, aby dostarczony asortyment był fabrycznie nowy, kompletny
i przydatny do wykorzystania bez żadnych dodatkowych inwestycji i zakupów, pochodzący
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z bieżącej produkcji, nieużywany, wolny od obciążeń i praw ustanowionych na rzecz osób
trzecich, odpowiadający obowiązującym normom, posiadający stosowne certyﬁkaty oraz spełniający
wymagania dotyczące sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy.
Zamawiający wymaga minimum 24 miesiące gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, jeżeli
okres gwarancji udzielonej przez producenta danego produktu jest dłuższy, to obowiązuje dłuższy
okres gwarancji.

CZĘŚĆ DRUGA:
ZAKUP MONITORA INTERAKTYWNEGO- 1 SZTUKA
Monitor o parametrach nie gorszych niż:
• Przekątna ekranu min. 65"
• Rozdzielczość: 4K
• Format: 16:9
• Wbudowane głośniki: min. 2x20W
• Szyba hartowana
• Żywotność matrycy min. 30.000h
• Porty HDMI min. 3
• Ekran i interfejs dotykowy
• Liczba Punktów Dotyku
• Kontrast 1200:1 lub lepszy
• Czas odpowiedzi max 6ms
• Pilot
• Pióro lub wskaźnik
• Uchwyt ścienny
• Możliwość połączenia z internetem przez WI-FI
Złącza i interfejsy:
• HDMI min x 4
• VGA (D-Sub) min x 1
• Minijack 3,5 mm min. x 1
• RJ-45 LAN min. x 1
• Audio min. out x 1
• Audio in min. x 1
• USB 2.0 min. x 3
Wymagane jest pełne okablowanie w tym m.in. :
• Kabel HDMI min. x1
• Kabel USB min. x1
• Kabel VGA min. x 1
• Kabel zasilający min. x 1
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• Gwarancja minimum 24 miesiące.
• Instrukcja obsługi.
• Wymagany jest zainstalowany system– umożliwiający pracę bez podłączenia komputera – np.
dokonywanie adnotacji na przeglądanych materiałach oraz serfowanie po Internecie.
• Monitor musi posiadać interaktywne oprogramowanie pozwalające przygotować lekcję.
• Monitor musi mieć wbudowany odtwarzacz multimediów (m.in. do przeglądania zdjęć, ﬁlmów,
dokumentów zapisanych na pamięci USB).
• Wymagana jest powłoka wyświetlacza matowa antyreﬂeksyjna, zapewniająca ochronę przed
odbijaniem się światła od powierzchni wyświetlacza.
• Wbudowany odbiornik do bezprzewodowej transmisji obrazu z telefonu lub tabletu.
• Monitor musi mieć możliwość zamontowania na ścianie (uchwyt musi być
w zestawie).
Termin realizacji umowy: do 30.04.2021r.
Ofertę można złożyć w terminie do dnia 29.03.2021r. do godz. 12.00 w następujący sposób:
Ofertę (Formularz oferty – załącznik nr 1b) należy przesłać:
a)

na adres mailowy: e.borowiak@gizycko.starostwo.gov.pl W tytule maila należy wpisać: „Oferta

– na część …… ”
lub
b) przesłać w formie elektronicznej złożonej za pośrednictwem Bazy konkurencyjności-poprzez
zakładkę „Oferty”

Okres gwarancji
minimum 24 miesiące

Kody CPV
30231300-0 Monitory ekranowe
39162110-9 Sprzęt dydaktyczny

Miejsca realizacji
adres
Kraj

Województwo

Polska

warmińsko-mazurskie

Powiat

Gmina

giżycki

Giżycko

Miejscowość
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Giżycko

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

Typ
Wiedza i doświadczenie

Opis
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

Typ
Potencjał techniczny

Opis
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

Typ
Sytuacja ekonomiczna i ﬁnansowa

Opis
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
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Formularz oferty- załącznik nr 1b

Typ
Dodatkowe warunki udziału

Opis
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

Kryteria oceny do części 2
Czy kryterium cenowe?
TAK

Opis
Cena –100 % ( 100 pkt)
1. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:
Cena oferty z najniższą zaoferowaną ceną brutto
za część zamówienia
---------------------------------- X 100 pkt
Cena brutto badanej oferty na na daną część zamówienia

Część: 3
Tytuł części 3

ZESTAW 6 ROBOTÓW EDUKACYJNYCH Z LAPTOPAMI – 1
ZESTAW
Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia do części 3
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Typ
Dostawa

Podkategoria
Dostawy inne

Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu, stanowiącego pomoce dydaktyczne do Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, ul. Białostocka 3, 11-500 Giżycko.
Zamawiający wymaga, aby dostarczony asortyment był fabrycznie nowy, kompletny
i przydatny do wykorzystania bez żadnych dodatkowych inwestycji i zakupów, pochodzący
z bieżącej produkcji, nieużywany, wolny od obciążeń i praw ustanowionych na rzecz osób
trzecich, odpowiadający obowiązującym normom, posiadający stosowne certyﬁkaty oraz spełniający
wymagania dotyczące sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy.
Zamawiający wymaga minimum 24 miesiące gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, jeżeli
okres gwarancji udzielonej przez producenta danego produktu jest dłuższy, to obowiązuje dłuższy
okres gwarancji.
CZĘŚĆ TRZECIA
ZESTAW 6 ROBOTÓW EDUKACYJNYCH Z LAPTOPAMI – 1 ZESTAW
Zestaw zawiera:
a) Robot edukacyjny- 6 sztuk
O parametrach nie gorszych niż:
• Roboty mają pomagać w prowadzeniu zajęć dydaktycznych związanych
z rozwijaniem zdolności mowy, zdolności artystycznych czy zajęć ruchowych, wspierających
mechanizmy uczenia się, m.in. poprzez eksplorowanie oraz doświadczenia.
• Roboty muszą być wyposażone w czujniki pozwalające wykrywać przeszkody, reagować na dźwięk,
zmiany oświetlenia, dotyk, mierzyć odległość, itp.
• Roboty muszą być odpowiednie do zajęć z dziećmi z niepełnosprawnościami.
• Roboty nie mogą wymagać żadnej konﬁguracji, a jego konstrukcja musi być w pełni bezpieczna dla
dzieci, wyprodukowana z wytrzymałych, odpornych na uderzenia
i upadki materiałów (brak wystających kabli, wymiennych baterii czy bezpośredniego dostępu do
układów elektronicznych).
• Aplikacja /oprogramowanie musi być w j. polskim.
• Roboty muszą być wyposażone w oprogramowanie pozwalające do integracji
z tablicą interaktywną, komputerem.
• Roboty muszą być wyposażone w oprogramowanie pozwalające na programowanie.
• Do każdego robota wymagana jest dedykowana mata edukacyjna.
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b) Laptop – 6 sztuk
Laptopy muszą być kompatybilne z robotami edukacyjnymi, o których mowa w pkt a) i pozwalać na
bezproblemową pracę z nimi bez żadnych dodatkowych nakładów i czynności
Laptopy o parametrach nie gorszych niż:
• Dotykowy ekran,
• Ruchoma konstrukcja (zawiasy 360 stopni),
• Przekątna wyświetlacza min. 11,6 cala,
• Solidna konstrukcja,
• Wytrzymała bateria,
• Oprogramowanie systemowe musi współpracować bezproblemowo z robotami,
• Pamięć RAM: min. 4 GB,
• Dysk: min. 64 GB ,
• Złącza: min: 1x HDMI, 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, Czytnik kart SD
• Komunikacja: min. Wi-Fi, Bluetooth 4.0
Termin realizacji umowy: do 30.04.2021r.
Ofertę można złożyć w terminie do dnia 29.03.2021r. do godz. 12.00 w następujący sposób:
Ofertę (Formularz oferty – załącznik nr 1c) należy przesłać:
a)

na adres mailowy: e.borowiak@gizycko.starostwo.gov.pl W tytule maila należy wpisać: „Oferta

– na część …… ”
lub
b) przesłać w formie elektronicznej złożonej za pośrednictwem Bazy konkurencyjności-poprzez
zakładkę „Oferty”

Okres gwarancji
minimum 24 miesiące

Kody CPV
30213100-6 Komputery przenośne
30230000-0 Sprzęt związany z komputerami
39162110-9 Sprzęt dydaktyczny

Miejsca realizacji
adres
Kraj

Województwo

Polska

warmińsko-mazurskie
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Powiat

Gmina

giżycki

Giżycko

Miejscowość
Giżycko

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

Typ
Wiedza i doświadczenie

Opis
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

Typ
Potencjał techniczny

Opis
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

Typ
Sytuacja ekonomiczna i ﬁnansowa

Opis
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.
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Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
Formularz oferty- Załącznik nr 1c

Typ
Dodatkowe warunki udziału

Opis
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

Kryteria oceny do części 3
Czy kryterium cenowe?
TAK

Opis
Cena –100 % ( 100 pkt)
1. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:
Cena oferty z najniższą zaoferowaną ceną brutto
za część zamówienia
---------------------------------- X 100 pkt
Cena brutto badanej oferty na na daną część zamówienia

Podsumowanie
Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem
-> 2021-03-18 - data opublikowania
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-> 2021-03-29 12:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-04 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia
Brak zdeﬁniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.

