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Zapytanie ofertowe

Postępowanie zwyłqczeniem przepisów ustmły Prawo zamówień publicznych z d,nia
11 września 2019 (Dł U. poz 2019 ze zm), ęodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustuwy, oraz
zgoclnie z § 6 Regulaminu udzielania zumówień publicznych, który stanowi Zułqcznik nr 1
do UchwaĄl nr 71/196/21 Zurzqdu Powiatu w Swińłinie z dnia 14 sĘcznia 2021 roku.

I.

Zamawiający

il.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zespół Szkół Rolnicrych Centrum KsźałceniaZawodowego
im. Stefana Zeromskiego w Świdwinie
ul. Szczecińska 8B
78 - 300 Świdwin

Przedmiotęm zamówtęniajest zakup

i dostawa 3 interakĘłvnych monitorow dotykowych, dla

Branzowej Szkoły I Stopnia - Zespół Szkoł Rolniczych Centrum Ksńńcenia Zawodowego
im. Stefana Zeromskiego w Świdwinie w ramach programu Aktywna Tabltca 2O2I o
następuj ącej charakterystyce
. 65 cali

:

. RozdzięIczośó: 4K UHD 3840x2160
. Kontrast 4000:1
. Jasność370cdlm2
. Głębia kolorów 8 bit
. Czas reakcji 8ms
. Plug&Play
. Technologia doĘku IR
. 20 punktów dotyku w systemie Windows, 10 punktów w systemie Android
. Proporcje obraza 16,.9
. Panel LED o zywotności do 30 000 godzin
. Slot OPS
. Kątwidzenia 178"
. Ekran szyba hartowana z powłoką Anti Glare
. Video/Audio : PAL/NTSC/SECAM

Napięcie roboczę,. AC 100-240V, 50l60Hz
, Głośniki2xl5W (głośnrkzprzodl)
, Wejścia/WyjściaAV:
Przód: HDMI 1,4(4K 30Hz) x 1, USB(Touch) x 1, USB(Dynamic) x 2,MIC x 7
Tył : HDMI 2.0lI.4(4K 60ru) x 2, DPI.Z(4K 30ru) >< 1, VGA(I920x1080 60Hz)
USB(Touch) x 4
Wyjścia: HDMI Out(Support 4K6OHz,I920x 1080 60Hz) x 1
x
,
lnne: USB 2.O(Dynamic)
" 1, USB 3.O(Dynamic) 1, USB 2.0 Embedded 1,
RS232 x 1, RI45 x 2, OPS @K6OHz) x l, Lńe Out x l, SPDIF Out x 1
, Obsługiwarre formaĘ multimediów:
Obraz: JPEG, BMP, PNG
.

Film: MPEGI, MPEGZ, MPEG4, IŁ64, RM, RMVB, MOV, MJPEG,
FlV(Support 1080P HD Decoding)
Dźlvięk: MP3, M4A, (AAC)
, Wymiary 1546 x 943 x 95 mm
, Waga 45 kg
, Pobór prądu max.: żżOW

, Moduł Wi-Fi w zestawie

VCl,

x l,

Diłx,

Uchwlt ściennydo morritorów interaktywnych
Maksymalny udźwig - I20kg (monitor 86 cali).
-

Maksynralne rrachylenie - 15 stopni.

Kolor czarny.

- lnstalacja, untchomienie oraz zintegrowanie zakupionychurządzeń

i oprogramowania

- Techniczne szkolenie nauczycieli w zakresie funkcli i obsługi i oprogramołvania

- Serrł,is i obsługa posprzedaźowa

Oferta obejmuje dostawę. podłączenie i szkolenie personelu z obsługi sprzętrr.

ilI.

Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udzial Wykonawcy,ktorzy,.
- posiadają odpowiednie uprawnienia zawodowe
- Wymagana jest należyta stararrnośćprzy realizacji przedmiotowego zamówienia.
- Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, który spełniając opisane wl,zej
wymagania, zaoferuj e najntższą cenę.

IV.

Termin realizacji zamówienia - do drua 15,Iż,20żIr.

V.

Termin oraz sposób złożenia oferty:

Oferty do ogłoszenla należy dostarczyc do siedziby zamawiĄącego lub wysłac elekronicznie na
- mail: zsrckp@poczta.onet.pl
Termin składania ofert rrp\r,va dnia 24.1I.żO21 r. o godz.10:00
Otr,varcie ofert nastąpi lv dniu 24.II.ZOżI r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego tj. Zespoł
Szkół Rolniczych Centrum Ksźałcenia Zawodowego, inr. Stefana Zeromskięgo w Srvidwinie,
uI. Szczecińska 88, 78 - 300 Świdrł,rn ( sekretariat )
adres e

VI.

Termin związania ofertą

7 dni od upły\ĄĄl terminu składania ofert.

VII.

Kryteria oceny ofert

Cena- 100 %
Punkty liczone będą według wzoru:

A,:

C,

x 100

Co

gdzie:
A,,- liczba punJ<tów dla kry,terium cena
Co- oferowana cena brutto
C^- najńższa oęna brutto za wl,konanl,e zadania

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferla zawlerająca najniższą cenę
podlegaj ących odrztrceniu,

\1II.

Określenie warunków zmian zawartej umowy
Nie dopuszcza się zmian łv zawartej umowie

Umowa stanowi załącznik nr 1 do zapytania.

z

pośród ofeń nie

IX.
Zgodnie

Klauzula informacyjna wynikająca z RODO

z

art. 13 ust. 1 i

ż roąorządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ż0161679 z

dnta 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob ftzycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych
i w sprau,ie swobodnego przepĄłru takich danych oraz uchylenia dl.ektyllry 95l46lWE (ogólne
rozporządzęnie o ochronie danych) (Dz Urz. UE L l19 z 04.05,2016, str. 1), dalej ,,RODO",
informuję, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespoł Szkół Rolnicxych Centrum
Kszłałcenia Zawoclowego im. Stefuna Żeromskiego w Świhvinie;

2)

inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkoł Rolniczych Centrum Kształcenia
Zcauodowego iłn. Stefana Zerom,shego w Swidwinie jest Pani Katarzyna Sobierajska zl<tórą
mo żna kontaktować się e-mailowo : io d zs rckp rźzjwp. pl,,

PańlPana dane osobowe przetwarzane będą na podstawię art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu zlrłięany,,m
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zakup i dostawa 3 interaktyłvnych
monitorów dotykowych, dla Branzowej Szkoły I Stopnia do Zespofu Szktlł $Łolniezyclr CKZ
im. Stefana Zeromskiego w Swidwinie, prorł,adzonym zgodnie z art. ż ust. 1 pkt. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych z dnia 1_1 września ż0I9 (Dz, U. poz. 2OI9 zezm.),

1) odbiorcami PanilPana danych

osobowych będą osoby lub podmioty, ktorym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 otaz art. 96 ust. 3 rrstawy z dnia ż9
stycznia 2004 t. - Prarło zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pożn. zm.),
dalej .,ustawaPzp",.

2)

Pani/Pana dane osobowe bęĘ przechowywane, zgodnię z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umow},przekracza 4lata, okres przechowywania obejmuje cŃy czas trw-ania umo\,v.v;

3)

obowiązek podania ptzezPanią/Pana danych osobowych bezpośrednioPanilPana dotyczących
jest rłymogiem ustawowyn określon}.m w przepisach ustawy Pzp, mvięanym z udział,ęm w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wl,nikają z ustawy Pzp;

4)

odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzle nie będą podejmowane
zalltomatyzowan,v, stosowanie do art. 22 RODO;

5)

posiada Pani/Pan:

1.

w

sposób

RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
mając jednocześniena rvzględzie art. 8a ust. 2 Pzp tj.: w przypadku gdy wykonanie
obowiązków, o któĄlgh mowa w art. 1_5 ust. I-3 rozporządzenia20161679, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądń od osoby, której dane doĘczą,
na podstawie art. 15

wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądaria, w
szczególności podania nazwy lub daĘ postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu oraz art oraz art. 97 ust. Ia Pzp tj.: w przlpadku gdy
wykonanie obowiązków, o których mowa rv art. 15 ust. I-3 rozporządzenia 20161679,
wlłrragałoby niewspółmiernie duzego wysiłku. zamawiający może żądaćod osoby, Ltórej
dane dotyczą, wskazarria dodatkowych informacji mających w szczegolnościna celu
sprocyzowanie nazwv lub daty zakończonęgo postępowania o udzielerrie zamówienia;

2.

na podstarvie art. 16 RODO prawo do sprostor,vania Pani/Pana danych osobowych mając
jednocześnrę na ll,zględzię att.8a ust. 3 Pą tj.: skorzystante przez osobę, której dane
dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzLrpełnienia danych osobow_vch, o łtórym
mowa w ar1. 16 rozporządzenla 20161679- nie możę skutkou,ać zmianą wyniku
postęporvania o udzielenie zamórvienia publicznego lub konkursu ań zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą;

3

.

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograńczenta przetwarzarua
danycłr osobor.łych z zastrzężęniem przypadków, o ktorych mowa w art. 18 uSt. 2 RODO
zgodnie z art.8a ust. 4 Pzp tj.: wysĘpienie z żądanięm, o ktorym mowa w art. 18 ust. 1
ro4orządzenia 201616'19, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publi czne go lub konkursu.

4.

prawo do r,vniesienia skargi do Prezęsa Urzędu Ochrorry Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pań]Pana dotyczących narusza przepisy

RODO;

6)

nie przysfuguje PanilPanu:

1.

w związku z art. I7 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

2.
3.

prawo do przenoszenia danych osobowych, o który,m mowa vł art. 20 RODO;
na podstawte arL.2I RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzańa danych osobowych,
gdyz podstawą prawną przetwarzańaPanilPana danych osobowych jest art, 6 ust, 1 lit. c

RoDo

X.

Pozostałe informacje

Kod Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (Kod CPV)- nazwy

i

kody grup, klas i

kategorii robót
3T2żOaa -6 - Urządzania mrrltimedialnę
Informujemy,

że zaproponowane ceny będą porównarre z innymi

ofertami.

Z Wykonawcą, który

s zą ofertę zostanie podp isana umowa.
O wlnikągh postępowania Oferenci zostaną poinformowani drogą mailową lub telefonicznie (numer
tel. i adres email nalezy podać w załącznlkanr I).

przedstawi

naj

korzystrriej

Załącniki

1.

Wzór umorły
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