
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 
Formularz ofertowy 
 
OFERTA 
 
Nazwa Oferenta: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres Oferenta: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres do korespondencji: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Numer telefonu: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres e-mail: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
W odpowiedzi na zapytanie na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego 
programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w 
zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” dla: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa Zamawiającego) 
 
1. oferujemy dostarczenie przedmiotu zamówienia za cenę: 
 

Lp. Rodzaj pomocy 
dydaktycznej 
(producent i model urządzenia; 
producent, nazwa i wersja 
oprogramowania) 

 

Liczba Jednostkowa 
cena netto 

Stawka 
VAT 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

1       
 

2       
 

Razem   
 

 
 
2. z gwarancją: 
 
Urządzenie: ……………………………..………………….. – okres gwarancji………….miesięcy. 
 
3. Deklaruję ponadto termin dostarczenia zamówienia zgodnie z zapisami podanymi 
w zapytaniu ofertowym. 
 



4. Oświadczam, że w procedurze wyboru wykonawcy na realizację niniejszego zapytania: 

• cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, 

• spełniam warunki udziału w postępowaniu i wszystkie wymagania zawarte 
w zapytaniu ofertowym, 

• uzyskałem/-łam od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego 
sporządzenia niniejszej oferty, 

• uznaję się za związanego/-ną treścią złożonej oferty przez 30 dni od daty złożenia 
oferty, 

• znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia, zgodnej z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym, 

• mam wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie 
z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym 

• dostarczę przedmiot umowy w terminie …… dni od dnia złożenia zamówienia. 
 
 
 
 
….......................................................     …....................................................... 
(Data i miejsce)       (Pieczęć i podpis/y Oferenta) 
 
 
 
 
Jednocześnie stwierdzam/-y, iż świadomy/-i jestem/-śmy odpowiedzialności karnej związanej 
ze składaniem fałszywych oświadczeń. 
 
 
….......................................................       …....................................................... 
(Data i miejsce)       (Pieczęć i podpis/-y Oferenta) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego  Spełnia/ nie 
spełnia Wymagania: 

Posiadanie własnego certyfikowanego przez producenta Centrum 

Wsparcia/Centrum Serwisowego dla sprzedawanych produktów (specjalizacja 

monitory do celów edukacyjnych) – potwierdzone stosownym certyfikatem 

producenta i dedykowanym specjalnym nr telefonu i adresem wsparcia/serwisu 

dedykowanym tylko do obsługi sprzedawanych monitorów 

 

Gwarancja producenta – 5 lat na miejscu w szkole (gwarancja potwierdzona 

oświadczeniem producenta: tj. monitor, panel, elektronika- co najmniej 3 lata). 

 

Przekątna obrazu – 65 cali  

Rozdzielczość -4K ( 3840 x2160 pikseli)  

Technologia dotyku IR  

Rozpoznawanie obiektowe- nbsp -Windows Ink  

Rodzaj panelu - LED  

Porty USB- typ A x 5( 3 porty USB 2.0 dynamiczne, 1 port USB 3.0 dynamiczny, 1 port 

Android ) 

 

Format obrazu – 16 x 9 

Wymiary zewnętrzne monitora:  1546 x 943 x 95 

 

Strumieniowanie obrazu do urządzeń mobilnych ; Broadcast do 200 urządzeń  

Jasność – min. 370 cd/m2 

Szyba hartowana –H 7 

 

Kontrast – 4000:1  

Kąty oglądalności –. 178/178  

Głośniki –. 2x 15W  

Rozdzieczość dotyku -32767 x 32767  

Technologia dotyku –IR –pozycjonowanie w podczerwieni  

Ilość pkt.  dotyku  -20 punktów  

Zarządzanie zdalne grupą monitorów – DisplyManagment  

Android – 5.0.1  

Wifi Android - -2.4Ghz/5Ghz  

Formaty multimedialne: Image /JPEG, BMP, PNG Video/MPEG1, MPGE2, 

MPGE4;H264,H265,RM.RMVB. MOV.MJPEG,VC1,DiviX,FLV, Support 1080P,4KHD 

Decoding) Audio/Mp3,M4A, MSM828 

 

RAM -2GB  

ROM – 8GB:  

Oprogramowanie: Teach Infinity II/ IdeaMax / Newline cast  

LAN- 2szt  

RS232 – 1 szt  

Komunikacja z komputerem –USB-AA  

Monitor 1x,  Kabel USB 5Mx1,  Pilot 1x , Kabel HDMI x 1, Kabel zasilający x1, 

instrukcja obsługi x1, oprogramowanie, kabel zasilający,  piórko x 1, 

5V 2A (Android Box )   Karta WiFi x 1 

 

Wejścia HDMI - 3 szt. HDMI 2.0 x 2  

Wyjścia HDMI  - 1 szt. HDMI 2.0  

Display Port – 1 szt.  

Wejścia VGA – 1  szt.  

Wyjście optyczne – 1 szt.  

Wejścia jak 3.5mm- 1 szt  

Wejście mikrofonowe – 1 szt..  

USB  (dotyk ) 5 szt.  

 Wsparcie dla drukarek WiFi,  WiFi Android, adnotacje ekranowe, pow. antyodblaskowa  


