
 
…….………………………      Sulęcin, ……………..……… 
         (znak sprawy)                                       
 

 
 

………………………………………  
(nazwa i adres podmiotu do którego 

kierowane jest zapytanie)  
   

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
W związku z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwracamy 
się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej. 
 
Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: 

 

Opis przedmiotu zamówienia 
Jednostka 

miary 

Szacowana 
ilość w okresie 

realizacji 
zamówienia 

Laptop: 
Gwarancja 2 lata 
rodzaj laptopa: konsumencki 
przekątna ekranu LCD 15.6 cali  
system operacyjny: Windows 10 Home  
typ procesora Intel Core i5  
rodzaj dysku twardego SSD (flash)  
Wyświetlacz 
rozdzielczość LCD 1920 x 1080 pikseli  
powłoka ekranu antyrefleksyjna  
Procesor 
seria procesora Intel Core i5-8XXX  
ilość rdzeni minimum 4 szt.  
Dysk twardy 
pojemność dysku SSD 
120 GB  
Pamięć 
wielkość pamięci RAM minimum 4 GB  
Karta graficzna 
pamięć karty graficznej minimum 2048 MB  
minimum 2 złącza USB 3.0  
komunikacja Bluetooth  
LAN 100 Mbps  
WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac  

szt. 2 



czytnik kart pamięci SD  
napęd optyczny DVD+/-RW  
mysz komputerowa 
torba 

Urządzenie wielofunkcyjne: 
Drukarka 
Druk w kolorze  Tak 
Rozdzielczość druku w czerni [dpi] minimum 1200 x 6000 
Rozdzielczość druku w kolorze [dpi] minimum 1200 x 6000 
Szybkość druku w czerni [str/min] 11 
Szybkość druku w kolorze [str/min] 6 
Skaner 
Typ skanera Stolikowy 
Rozdzielczość optyczna [dpi] 1200 x 2400 
Maksymalny format skanowania 210 x 297 mm 
Kopiarka 
Rozdzielczość kopiowania [dpi] 1200 x 1200 
Zmniejszanie/powiększanie 25 - 400 
Prędkość kopiowania - czerń [str/min] 4.4 
Prędkość kopiowania - kolor [str/min] 2.7 
Techniczne 
Maksymalny format druku A4 
Podajnik papieru 100 arkuszy 
Taca odbiorcza 50 arkuszy 
Pamięć 64 MB RAM 
Wyświetlacz  Tak 
Wi-Fi  Tak 
Obsługiwane formaty nośników A4 , A5 , A6 
Poziom hałasu [dB] 50 
Praca w sieci  Tak 
Wydajność druku czarnego [strony] minimum 2400 
Wydajność druku w kolorze [strony] minimum 1300 
Złącze USB 2.0 

szt. 2 

Zestaw tuszy do urządzenia z poz. powyżej.  
W skład zestawu wchodzą: 
2x Black min. 49 ml 
1x Yellow min. 15 ml 
1x Cyan min. 15 ml 
1x Magenta min. 15 ml 

zestaw 20 

Kamera  
Gwarancja 2 lata w serwisie zewnętrznym 
zoom cyfrowy min. 320 x  
zoom optyczny min. 27 x  
format nośnika karta pamięci  
głośniki tak mono  
wbudowany mikrofon tak  
stabilizator obrazu tak  
złącza cyfrowe wyjście HDMI  

szt. 3 



USB 2.0  
minimalne oświetlenie 3 luks  
szybkość migawki (min) 1/6 s  
szybkość migawki (max) 1/10000 s  
przetwornik - całkowita liczba pikseli min. 2100000 pikseli  
przetwornik - efektywna liczba pikseli min. 2200000 pikseli  
wyświetlacz LCD tak  
przekątna ekranu LCD 2.7 cali  
Full HD, szerokokątny  
przetwornik CMOS 
statyw 
pokrowiec 

Laminarka A3  
Maksymalna szerokość laminowanego dokumentu: 320 mm (A3) 
Maksymalna grubość folii laminacyjnej: 125 mik. 
Czas nagrzewania: max. 4 minuty 
Dźwignia zwalniania napędu wałków - ułatwia wycofanie 
dokumentu 
Automatyczne wyłączenie po 30 minutach bez aktywności. 
Prędkość laminacji: minimum 30 cm na minutę. 
 

szt. 2 

Folia do laminowania 200 szt. A3 80 mikronów 
 

szt. 2 

Program oferuje bogaty zbiór ponad 4500 symboli PCS (Picture 
Communication Symbols) (zarówno czarno-białych, jak i 
kolorowych) oraz możliwość tworzenia i dodawania do bazy 
własnych symboli. Co ważne, symbole dostępne w ramach 
programu są już sklasyfikowane w bibliotekach zawierających te 
specyficzne dla konkretnego kraju i kręgu kulturowego. Na 
program składają się też graficzne komórki, które można ze sobą 
zestawiać i całe, gotowe już plansze. Do plansz można dodawać 
tekst, podczas wpisywania którego, dzięki opcji symbolizowania, 
od razu ukaże się odpowiedni symbol nad wpisywanym słowem. 
Symbole, komórki i całe plansze programu można dostosować 
do preferencji konkretnego ucznia, czy wymogów zajęć, 
zmieniając ich kolory, tło oraz stopień przezroczystości. Wygląd i 
wielkość symboli można modyfikować, co pozwoli na 
dostosowanie oprogramowania do możliwości (np. 
percepcyjnych, czy ruchowych) konkretnego użytkownika. 
Przydatna jest też opcja eksportu plansz programu. 
Przygotowane w programie materiały są od razu gotowe do 
wydruku; nie ma więc żadnych arbitralnych ograniczeń, co do 
ilości uczniów, z którymi można nad nimi pracować. 
Nośnik danych: pendrive. 

szt. 2 

 
1. Termin realizacji zamówienia: 10 grudnia 2018 roku 
2. Ofertę należy złożyć do dnia: 29 listopada 2018 roku do godziny  12.00 w formie: 



pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, 
ul. Lipowa 12A, 69-200 Sulęcin lub drogą elektroniczną (e-mail: szkolniak.sosw@wp.pl). 

3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert nie będzie 
podlegała procesowi oceny.  

4. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. 
5. Cenę brutto oferty należy podać w złotych polskich. Łączna cena oferty musi obejmować cały 

zakres zamówienia. W cenie należy uwzględnić także inne koszty o ile Wykonawca je przewiduje 
(np. koszty dojazdu, opłaty, ubezpieczenia). 

6. Zamawiający przewiduje sporządzenie umowy na dostawę ww. produktów na podstawie 
sukcesywnych zamówień po cenach jednostkowych podanych przez Wykonawcę w złożonej 
ofercie. 

7. Przy obliczaniu ceny należy uwzględnić, że cena będzie obowiązywać strony przez cały okres 
realizacji zamówienia. 

8. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: najniższa cena - 
waga kryterium 100 %;  
 

9. Informacje dodatkowe: 

- każdy podmiot może złożyć tylko 1 ofertę, 

- nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, 

- termin płatności – przelew do 14 dni po wystawieniu faktury. 
10. Osoba upoważniona do kontaktów: Katarzyna Gardziejewska, tel. 697328416             
11. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy otrzymają od Zamawiającego 

wyłącznie pocztą elektroniczną. 
 

 
 
 

………………………………………… 
podpis Dyrektor



 


