
   

 

 
Kielce, dn. 20.08.2018 r 

 

 

ZAPYTANIE z dnia 20 sierpnia 2018 roku 

1. Zamawiający: 

PRO INVESTMENT KIELCE Spółka z Ograniczoną .Odpowiedzialnością , ul Wesoła: 19/2, 25-305,  Kielce 
 
2. Przedmiot zamówienia: 

 Zakup wraz z dostawą sprzętu  elektronicznego i RTV na potrzebę realizacji projektu „Kolorowe przedszkole”, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

w Niepublicznym Naukowym Przedszkolu Integracyjnym Mini College w Łopusznie ul. Włoszczowska 10,  

26-070 Łopuszno 

  

3. Termin realizacji zamówienia: 30 września 2018 roku 
 

4. Kryteria wyboru oferty: 
 Cena, 100 % 
 Zamawiający w celu potwierdzenia równoważności produktów wymaga dołączenia do oferty zdjęć, opisów, 

folderów, katalogów, próbek i kart technicznych typów i modeli zaproponowanych produktów; 
 Zamawiający wymaga załączenia  do oferty certyfikatów, atestów oraz deklaracji zgodności do 

zaproponowanych produktów. 
 
5. Inne istotne warunki zamówienia: 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.  

 
6. Wymagane dokumenty: 

1. Formularz ofertowy według załączonego wzoru wraz ze specyfikacją załącznik 2 
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych. 

 
7. Miejsce i termin złożenia ofert. 
      Oferty można składać w następujący sposób: 

 -  Drogą elektroniczną na adres e-mail: koloroweprzedszkole@proinvestment.pl 
 -  drogą pocztową lub w siedzibie Zamawiającego na adres: PRO INVESTMENT KIELCE Spółka z Ograniczoną 
Odpowiedzialnością, ul Wesoła: 19/2,     25-305,  Kielce 

 
Oferty należy składać do: 27 sierpnia 2018 roku, do godz. 14.00 

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie 7 dni roboczych i zostanie opublikowane na stronie internetowej przedszkola: : 
http://www.minicollege.pl/placowki/lopuszno.html 

 

8. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie. 
Imię i nazwisko: Ewa Jakubczyk 
Tel. 793 494 492 
E-mail: ewa_jak@wp.pl  

20.08.2018 r  Adrian Lipa 
                                                                                                                      (data, podpis Prezesa)  

mailto:ewa_jak@wp.pl


   

 

 
 

Załącznik nr 1 

………………………………………… 

Miejscowość, data 

 …………………………… 

Pieczątka oferenta  

OFERTA 

Do 

PRO INVESTMENT  
KIELCE  Spółka z Ograniczoną 
Odpowiedzialnością ,  
ul Wesoła: 19/2,  
25-305,  Kielce 

 
 

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe z dnia 20 sierpnia 2018 roku dotyczące zamówienia  

 

Dostawa sprzętu, elektronicznego i RTV na potrzeby doposażenia nowo utworzonej  

grupy przedszkolnej  w placówce Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne „Mini College”, ul. 

Włoszczowska 10, 26-070 Łopuszno  

 

składamy ofertę  następującej treści: 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto............................................................... zł. 

Obowiązujący podatek VAT    .......%       ........................................................................ zł. 

Cena brutto .................................................................................................................... zł. 

Słownie: ...................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. zł 

2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, warunki.  

3. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP  ......................... 
 

................................................... 

  podpis osoby upoważnionej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 
Załącznik nr 2  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 Lp. 

Opis produktu  

Dostawa sprzętu, elektronicznego i RTV na potrzeby doposażenia nowo 

utworzonej grupy przedszkolnej w placówce Niepublicznego Naukowego 

Przedszkola Integracyjnego „Mini College”, ul. Włoszczowska 10, 26-070 

Łopuszno 

Ilość Wartość 

1. Tablica interaktywna z projektorem - zestaw multimedialny, zawierający: 

- Tablicę interaktywną dotykową ceramiczną: 

 Technologia pozycjonowania w podczerwieni (dotykowa), obsługa 

pisakiem, własnym palcem bądź dowolnym, innym przedmiotem 

 Przekątna obszaru interaktywnego min.: 88"  

 Format 16:10 lub 16:9 

 Powierzchnia tablicy: ceramiczna, magnetyczna o wysokiej 

odporności na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne, łatwa do 

czyszczenia, dostosowana do używania pisaków suchościeralnych; 

 Funkcja umożliwiająca jednoczesną pracę dziesięciu osób 

 Technologia rozpoznawania gestów 

 Czułość na nacisk: czujniki IR odbierają nie tylko lekki dotyk, ale też 

zbliżenie pisaka/palca do powierzchni tablicy 

 Oprogramowanie:  

 oprogramowanie w języku polskim 

 Multi Touch - obsługa wielu punktów dotyku, 

 Pasek narzędzi - czytelny, z rozwijanym podmenu, konfigurowalny 

według preferencji użytkownika, 

 Pływający pasek narzędzi - podręczny pasek do pracy w trybie 

pełnoekranowym i transparentnym 

 rozpoznawanie pisma odręcznego,  

- Montaż: 

W ramach dostawy Wykonawca zobowiązany jest do instalacji, integracji, 

uruchomienia i szkolenia użytkowników w ramach ceny za dostawę 

urządzenia. Czynności te należy wykonać zgodnie z poniższymi 

wymaganiami: 

 Instalacja tablicy musi być na uchwycie producenta tablic.  

 Wszystkie przewody niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 

zestawu Wykonawca musi poprowadzić w listwach instalacyjnych 

do miejsca, w którym zaplanowane zostało umieszczenie 

komputera przenośnego.  

 Po zainstalowaniu wszystkich urządzeń oraz opisanego wyżej 

oprogramowania należy przeprowadzić kalibrację obrazu z 

1 sztuka 

 



   

 

 

projektora względem tablicy. 

- Gwarancja: Min. 2 lat świadczona w miejscu użytkowania sprzętu 

2. Laptop z oprogramowaniem (system operacyjny + oprogramowanie 

biurowe) 

Rodzina procesora Procesor klasy x64, 2 rdzeniowy, taktowany 

zegarem co najmniej 2 GHz, pamięcią  cache 

CPU co najmniej 3MB zapewniający 

wydajność CPU mierzoną przez PassMark 

Software na poziomie min. 3000 pkt. 

Pamięć RAM: Min. 4 GB 

Dysk: HDD min 1TB lub SSD min. 240GB 

Ekran:  Min. 15,6 cala z podświetleniem w technologii 

LED, powłoka antyrefleksyjna, rozdzielczość 

FHD 1920x1080 

Karta graficzna Zintegrowana + dedykowana 

System operacyjny Windows 10 PL lub równoważny 

Wyposażenie 

dodatkowe 

Torba, myszka  

Oprogramowanie 

biurowe: 

Microsoft Office 2016 Standard dla Edukacji 

Licencja Dożywotnia 1 Stanowisko lub 

równoważny. 

Oprogramowanie 

dodatkowe: 

Licencja na dostęp do oprogramowania 

umożliwiającego prowadzenie dziennika 

elektronicznego dla przedszkola na okres min. 

2 lat 

Certyfikat CE 

Gwarancja Min. 24 miesiące 

 

1 sztuka 

 

3. Kserokopiarka 

Funkcje: 

- drukowanie w kolorze,  

- kopiowanie w kolorze,  

- skanowanie w kolorze, 

Parametry: 

- format: A4 

- prędkość Druku min. 30 str./min. A4 

1 sztuka 

 



   

 

 

- prędkość Kopiowania min. 30 str./min. A4 

- szybkość skanowania min. 28 ipm 

- pamięć wbudowana min. 512MB 

- automatyczne drukowanie i skanowanie dwustronne 

- podajnik papieru na co najmniej 250 arkuszy 

- wbudowany interfejs sieci przewodowej bezprzewodowej i USB 

- Funkcje drukowania: druk z USB 

- Funkcje skanowania: skanowanie do USB 

Gwarancja: min. 24 miesiące 

4. Odtwarzacz DVD 

Parametry techniczne  

Rodzaj odtwarzanych płyt  DVD+RW DVD-R DVD+R CD-R DVD VCD CD 

DVD-RW CD-RW 

Standardy odtwarzania 

obrazu i dźwięku 

DVD Video, DVD+R/RW, DVD–R/RW, DivX, 

JPEG 

CD Audio, CD-R/RW, MP3, WMA, AAC, 

DVD Audio, Dolby Digital, DTS 

Napisy  Wymagane. wsparcie dla polskich znaków 

w TXT 

System telewizyjny  NTSC/PAL 

Wejścia / Wyjścia HDMI, USB 

 

 

1 sztuka 

 

5. Mikrowieża 

Parametry ogólne 

Odtwarzacz CD obsługujący:  Audio CD, CD-R/RW, MP3 

Radio   z pamięcią 

Zakres fal radiowych   AM, FM 

Liczba stacji radiowych do 

zaprogramowania    

min. 30 

Dźwięk   Stereo 

Typ głośników    szerokopasmowe 

Moc wyjściowa RMS  min. 2 x 2 W 

Wyświetlacz    LCD 

Funkcje dodatkowe   odtwarzanie plików MP3 przez 

złącze USB 

Uchwyt do przenoszenia   wymagany 

1 sztuka 

 



   

 

 

Wejścia/wyjścia    złącze USB, wejście AUX - 3,5 mm, 

wyjście słuchawkowe 

Zasilanie     baterie, sieciowe 220-240 V, 50/60 

Hz 

Gwarancja     Min 24 miesiące 
 

6. Rzutnik multimedialny 

Wymagania minimalne: 

- Technologia DLP 

- Natężenie światła min.  3.100 lumen zgodne z normą ISO 21118:2012 

- Rozdzielczość natywna min WXGA, 1280 x 800 

- Współczynnik proporcji obrazu 16:10 

- Stosunek kontrastu min. 10.000: 1 

- Lampa min. 4.000h żywotności w trybie standardowym 

- Odległość projekcyjna, system szerokokątny: nie dalej niż 1,3m od ekranu 

przy wykorzystaniu pełnego obszaru roboczego 

- Wbudowany głośnik min. 10W 

- Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu 

- Poziom hałasu: Tryb normalny: poniżej 38dB (A)  

- Waga poniżej 3kg 

 

Przyłącza (wartości minimalne): 

- RS-232C - 1szt.,  

- Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T) - 1szt.,  

- Wejście VGA - 2szt.,  

- Wejście HDMI - 1szt.,  

- Wejście S-Video - 1szt.,  

- Stereofoniczne wyjście audio mini-jack - 1szt.,  

- Stereofoniczne wejście audio mini-jack - 1szt., 

Montaż: 

- Projektor musi być zainstalowany na uchwycie ściennym 

- Wszystkie przewody niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 

projektora Wykonawca musi poprowadzić w listwach instalacyjnych do 

miejsca, w którym zaplanowane zostało umieszczenie komputera 

przenośnego. 

Gwarancja: 
- Gwarancja na projektor: min. 36 miesięcy 

1 zestaw 

 

7. Magiczny Dywan 

Zestaw interaktywny składający się ze zintegrowanego systemu czujników, 
wbudowanego projektora, wbudowanego komputera oraz zestawu gier i 
aplikacji  
przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym wraz z osprzętem, 
montażem i szkoleniem. 
Wymagania minimalne: 

1 zestaw 

 



   

 

 

- Zestaw interaktywnych gier i zabaw edukacyjnych – min. 30 
- Wbudowany projektor krótkoogniskowy 
- Moduł WiFi 
- Obsługa za pomocą pilota 
- Projektor w poziomie: TAK 
- Czujnik wykrywający ruch 
- Wbudowany komputer 
- Wieszak sufitowy, kabel zasilający, instrukcja obsługi 
- Gwarancja: min. 2 lata 
 

8. Głośnik przenośny 

Wymagania minimalne: 

- Wbudowany wzmacniacz mocy 
- Moc RMS: min. 70W 
- Wbudowany odtwarzacz MP3 z czytnikiem USB i SD (kolumna 
samodzielnie odtwarza muzykę MP3 z pendrivea, przenośnego dysku USB 
czy karty SD) oraz odbiornikiem Bluetooth. 
- mikrofon bezprzewodowy 
- regulacja głośności muzyki  
- dodatkowe wejścia MIC  
- wbudowany akumulator 
- możliwość zasilania z sieci 230V, jak i akumulatora 
- Solidny uchwyt dla ułatwienia transportu  
- pilot bezprzewodowy 
- Gwarancja: min. 24 miesiące 

1 zestaw 

 

9. Stół interaktywny 

Interaktywny stolik dla najmłodszych wspomagający rozwój dziecka 

poprzez zabawę. 

Elementy zestawu: 

 ekran pojemnościowy 
 funkcja Multi-Touch, obsługa dotykiem  
 wyposażony w 32" ekran dotykowy LED  
 wbudowany system Android, głośniki stereo, Plug & Play  
 wytrzymała konstrukcja  
 panel wodoodporny o współczynniku ochrony IP65 

Gwarancja: min. 24 miesiące 

Wykonawca zapewni szkolenie z obsługi dostarczonego urządzenia 

1 zestaw  

10. Projektor przestrzenny -  MATHMOS 

Projektor przestrzenny służy do wyświetlania ruchomych efektów 

świetlnych za pomocą tarcz. 

Wyświetla na ścianie lub suficie poruszający się obraz o szerokości do 1,5 

m. Do projektora można wybrać dowolny wkład olejowy lub dowolny 

wkład graficzny wraz z czterema wkładkami koloryzującymi.  

1 zestaw  



   

 

 

Gwarancja: min. 24 miesiące 

11. Kurtyna UV 

Wykorzystywana jako świetlna „ściana” oddzielająca miejsce przebywania 
dziecka od reszty pomieszczenia. Kurtyna UV składa się z obudowy z 
zamontowanymi paskami LED UV oraz wężami UV. Długość: 2 m 

Gwarancja: min. 24 miesiące 

1 zestaw  

12. Tęczowe mikrofony 

Zestaw 6 kolorowych mikrofonów mp3 z bazą łatwą do podłączenia do 

komputera bądź gniazdka, umożliwiającą ich jednoczesne ładowanie. 

Różne kolory pozwalają na zorganizowanie zabawy w grupach jak również 

ułatwiają zlokalizowanie urządzeń, poprzez kontrolę nad tym, które 

dziecko w danej chwili używa konkretnego mikrofonu. Posiadają możliwość 

nagrywania i odtwarzania (4 godzin) dźwięków, piosenek i muzyki, można 

przenieść dane na dysk poprzez podłączenie mikrofonów do komputera. 

Wbudowana pamięć 128 MB. 

Gwarancja: min. 24 miesiące 

1 zestaw  

13. Telewizor LCD 

Wymagania minimalne: 

- Panel: 4K ULTRA HD 

- Przekątna ekranu: 55” 

- Podświetlenie: LED 

- SmartTV 

- Moc głośników: 2 x 10W 

- TV system: ATV, DTV 

- Odtwarzanie plików multimedialnych 

- Złącza: HDMI x 3, USB x 2, Gniazdo CI+, Wyjście Audio/ Słuchawkowe, 

Wyjście cyfrowe audio  

- WiFi 

Gwarancja: min. 24 miesiące 

1 sztuka  

razem  

  

 

 


