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SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jerzego Kukuczki w Rybniku

Stowarzyszenia Ośw iatowego „Rodzice – Dzieciom”
44-217 Rybnik; ul. Orzepowicka 15 a;
tel./faks: 32 422 11 98; e-mail: ssp_rybnik@op.pl; www.ssp.rybnik.pl

Zapytanie ofertowe

Dotyczące komputera, monitora do komputera,
tablicy interaktywnej oraz ekranu
W ramach projektu EKOLABO® realizowanego w Społecznej Szkole
Podstawowej im. J. Kukuczki w Rybniku
Współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach (projekt pn. Zielona Pracownia)

1. Przedmiot zamówienia
1. Komputer z następującymi parametrami:
- procesor Intel i3-4160 lub lepszy
- płyta główna z 4 gniazdami pamięci, zintegrowaną kartą dźwiękową, gigabitową kartą
sieciową, wyjściami na monitor przez złącze DVI oraz D-Sub i możliwością podłączenie min.
4 dysków SATA III i min. 2 portami USB 3.0 i 6 portami USB2.0,
- pamięć operacyjna 8GB o parametrach dostosowanych do płyty głównej
- dysk SSD SATAIII o pojemności min. 240GB, transferach zapis/odczyt min 500MB/s
i MTBF>1500000 h
- nagrywarka DVD
- obudowa zapewniająca cichą pracę komputera
- klawiatura i mysz
- system operacyjny MS Windows 10PL

2. Monitor z parametrami:
- przekątna 22-24 cale,
- rozdzielczość min. fullHD,
- wejścia VGA i DVI
3. Tablica interaktywna z następującymi parametrami:
- przekątna około 76-84 cali
- proporcje boków 4:3
- możliwość obsługi palcem lub dowolnym wskaźnikiem
- sterowniki do systemu WINDOWS10
- oprogramowanie umożliwiające tworzenie własnych zestawów ćwiczeń

4. Ekran
- ekran projekcyjny (format 16:9), rozwijany manualnie, wymiary: 170 cm x 96 cm

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Termin wykonania zamówienia
Termin dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego: do dnia 30
czerwca 2016 r.
3. Osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami
Agata Wylęgła , tel. 32 422 11 98
4. Miejsce oraz termin składania ofert
Oferty można składać:
 Pocztą lub osobiście na adres: Społeczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Kukuczki
ul. Orzepowicka 15a, 44-217 Rybnik, lub
 przesłać skan oferty e-mailem na adres: ssp_rybnik@op.pl,
w nieprzekraczalnym terminie do: 15 kwietnia 2016 r. (w przypadku przesyłki pocztowej
decyduje data wpływu)

5. Kryteria wyboru
Zamawiający przyzna realizację zadania Wykonawcy, co do którego oferty ustalono, iż
odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszej dokumentacji, oraz który
zaoferował najkorzystniejszą – najniższą cenę ofertową brutto w relacji do jakości.

