
nr sprawy  1/22                              
Włodawa, dnia 23 września  2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 
dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa zadania: 

Wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych w roku 2022 w ramach Rządowego
programu na lata 2020–2024 "Aktywna tablica".
I.  Dane identyfikacyjne składającego zaproszenie:

Nazwa  Szkoła Podstawowa nr 3
Adres zamawiającego ulica  Z. Sierpińskiego 4
Kod miejscowość 22-200 Włodawa
Telefon: (82) 572-11-38
Faks: (82) 572-11-38
Adres strony internetowej sp3wlodawa.pl
Adres poczty elektronicznej e-mail - sp3wlodawa@op.pl
Godziny urzędowania: od 7:30 do 15:30

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

III.  Określenie  przedmiotu  oraz  wielkości  lub  zakresu  zamówienia,
z podaniem informacji o składaniu ofert :
Szczegóły zestawiono w aneksie nr 1

IV. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych .

V. Termin wykonania zamówienia: 
od dnia 3 października 2022 r. r. do dnia 28 października 2022 r.

VI.  Warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania
oceny spełniania tych warunków: 
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy
spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,



zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
3) dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

VII. Kryteria oceny ofert:
1.  Wybór  oferty  zostanie  dokonany  w  oparciu  o  przyjęte  w  niniejszym
postępowaniu kryterium oceny ofert przedstawione poniżej:
Wartość  oferty  zostanie  ustalona  na  postawie  formularza  ofertowego
wykonawcy, poprzez  zsumowanie kolumny „Wartość z VAT”.
2.  W  niniejszym  postępowaniu  jedynym  kryterium  oceny  oferty,  jest  cena
oferty, przy założeniu, że wszystkie artykuły mieszczą się w I klasie jakości, są
nowe  nie  używane.  Wpływ  na  ocenę  będą  miały  również  dodatkowe
zobowiązania Wykonawcy określone w ostatniej pozycji załącznika nr 1.

VIII. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać drogą elektroniczną e-mail sp3wlodawa@op.pl do dnia 
30 września 2022r. godz. 9:00  dopuszcza się możliwość złożenia oferty w 
formie papierowej w siedzibie zamawiającego tj.
Szkoła Podstawowa nr 3 
ul. Z. Sierpińskiego 4
22-200 Włodawa
Pokój nr 3

IX. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty  zostaną  otwarte  w  dniu  upływu  terminu   złożenia  o godz.  9:15  w
siedzibie zamawiającego
Szkoła Podstawowa nr 3 
ul. Z. Sierpińskiego 4
22-200 Włodawa
Pokój nr 3
                        
X. Termin związania ofertą
Wykonawca  pozostaje  związany  ofertą  przez  okres  30  dni.  Bieg  terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 

Dyrektor Szkoły
Janusz Korneluk



Pieczęć firmowa wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY GŁÓWNY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa wykonawcy:    ................................................

Siedziba: ................................................

Adres poczty elektronicznej: ....................@............................

Strona internetowa: ................................................

Numer telefonu: ……........................................
 
Numer faksu: ……. ......................................

Numer REGON: ................................................

Numer NIP: ................................................

Osoba uprawniona do kontaktu z zamawiającym .....................................................

Osoba uprawniona  do podpisania umowy dostawy  …………………………………

Nazwa banku i nr rachunku bankowego wykonawcy  ………………………………….

…………………………………………………………………………………………………
Dane dotyczące Zamawiającego
Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 3 
ulica: Zbigniewa Sierpińskiego 4
22-200  Włodawa
Tel. (82) 572-11-38
Zobowiązania Wykonawcy
Nawiązując  do  ogłoszenia  o  zamówieniu  oferuję  wykonanie  zamówienia,  zgodnie
z wymogami Zamawiającego. Szczegóły zestawiam w Aneksie nr 1.
Oświadczam, że:
-Wykonam zamówienie publiczne w formie terminowej dostawy zamówienia określonego w
załączniku nr 1 w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.
-Reklamacje będą załatwiane w terminie 21 dni. 
-Sposób  zgłaszania  problemów  w  przypadku  uzasadnionych  reklamacji-  pisemnie  lub
telefonicznie na nr tel. ……………………………………………………………………..........
-Załatwienie  wykonania  reklamacji  odbywać  się  będzie  poprzez  wymianę  dostarczanych
produktów na  wolne od wad.
-Wszelkie koszty związane z reklamacją będzie ponosić Wykonawca.
-Termin  płatności  14  dni,  licząc  od  dnia  dostawy  100  %  zamówionych  artykułów  i
prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oświadczenie dotyczące postanowień ogólnych.



1. Oświadczam, że zapoznałem się z zamówieniem i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz
uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez 30 dni licząc od dnia upływu
terminu złożenia oferty. 
3. Oświadczam, że zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w zamówieniu
i posiada niezbędne atesty dopuszczające przedmiot  zamówienia do użytku w placówkach
dydaktyczno-  wychowawczych,  które  przedłożę  w  formie  pisemnej  wraz  z  dostawą
przedmiotu zamówienia
5. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z warunkami
Zamawiającego. 

6.  Do formularza ofertowego dołączam  ANEKS NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO dotyczącego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w którym określam proponowane przez nas
ceny.

............... 2022 r. ..................................................................................
      (data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy)



ANEKS NR 1 
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Wykaz zamawianych pomocy dydaktycznych spełniających wymagania TIK

Lp Rodzaj pomocy dydaktycznych spełniających 
wymagania TIK 

Nazwa opis, ilość programów/ pomocy Wartość 
z VAT

1 Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do 
terapii psychoneurologicznej dla uczniów z 
zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: 
ADHD – Attention Deficit Hyperactivity  
Disorder,  ADD  –  Attention  Deficit  
Disorder),  z niepełnosprawnością  
intelektualną  oraz  dla uczniów z 
zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z 
dysleksją, dyskalkulią

MatŚwiat PRO, Edusensus MatŚwiat 
Terapia pedagogiczna PRO v 3.2,
Ilość 1 szt.
Dysleksja PRO, Edusensus Dysleksja 
PRO v 3.2,
Ilość 1 szt.
monitor 

MONITOR – W RAMACH 
OFERTY AT-SPE 
Model: SAMSUNG Flip 2 65 cali 
+ uchwyt do montażu na 
ścianie  
Typ matrycy – LED 
Przekątna - min. 65” 
Format obrazu – 16 : 9 
Rozdzielczość  –  min.  UHD
3840x2160 
Jasność – min. 350 cd/m2 
Kontrast – min. 4000:1 
Kąt oglądalności – min. 178o (L/
P) 
Czas  reakcji  matrycy  –  max.
8mS 
Czas reakcji  dotyku – max.  6.9
mS 
Minimalny zestaw złącz: 
Wejścia  Video:  min.  3  x  HDMI
(min. 1 ze złącz HDMI dostępne
od  frontu  monitora  z
możliwością demontażu) 
Wyjścia Video: Min. 1 x HDMI  
Wyjście Audio: Min. 1 x 3.5mm
Mini Jack 
Złącze  USB  Typ  A:  Tak,  min  2
szt.  Do  podłączenia  źródła
pamięci USB,  
Złącze  USB  Typ  B:  Tak,  min  2
szt.  Jako  wyjście  dotyku  do
komputera PC 
Koncentrator USB: Tak, Min 1 x
Wejście USB A i 1 x Wyjście USB
B.  
Złącza sterujące: RJ-45, 
Wbudowany moduł WiFi 

13 403,00 
zł



Wymiary max.: 153 x 90 x 7 cm 
Waga  max.:  40  kg  –  bez
elementów montażowych 

Zużycie energii: max. 182 W/h, nie 
więcej niż 0.5W w trybie Stand By
Ilość szt 1

2 Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do 
terapii procesów komunikacji, w tym 
zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla 
uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, 
słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji
i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem

Edusensus SPEKTRUM AUTYZMU 
PRO Zestaw Poziom 1 Materiał 
edukacyjny Ilość szt 1

Edusensus SPEKTRUM AUTYZMU 
PRO Zestaw Poziom 2 Materiał 
edukacyjny Ilość szt 1

TABLET – DO SPEKTRUM 
AUTYZMU PRO (POZIOM 1 i 2) 
Model Lenovo TAB M10 (TB-
X505F)  
Matryca: 10.1” HD IPS 
Procesor: 4 x 2.0GHz 
System operacyjny: Android Pie 
Zainstalowana pamięć RAM: 2 
GB 
Pojemność dysku 32GB  
Porty: microSD, WiFi  

Ilość 1 szt

8 630,00 zł

3 Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do 
terapii  dla uczniów posługujących się 
wspomagającymi i alternatywnymi 
metodami komunikacji (ACC – Augmentative
and Alternative Communications), w 
szczególności uczniów z uszkodzeniami 
neurologicznymi, porażeniami

Edusensus ŚMIAŁO DO SZKOŁY! 
Zestaw v.1.0.1 Materiał edukacyjny
Ilość 1 szt

694,00 zł

4 Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do 
terapii  dla uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym, 
znacznym i głębokim

Edusensus WSPOMAGANIE 
ROZWOJU PRO v. 3.2 Zestaw
Materiał edukacyjny.
Ilość 1 szt

3 704,00 zł

5 Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do 
terapii  dla uczniów mających problemy w 
edukacji szkolnej z przyczyn innych niż 
wymienione w cz. IV w pkt 1 do 4 z 
zaburzeniami wymagającymi terapii 
logopedycznej lub psychologicznej

Edusensus LOGOPEDIA pakiet GOLD 
PRO v 4.0     Ilość szt 1

Mikrofon JTS PM-35USB GUM 
Ilość szt 1

Mikrofon JTS PM-35USB GUM 
Ilość szt 1

 

Edusensus LOGOPEDIA Logo-Gry 

14 119,00 
zł



PRO v 3.2 Ilość szt 1

Edusensus LOGOPEDIA Obrazkowy 
słownik tematyczny PRO v 3.2 
Ilość szt 1

Edusensus LOGOPEDIA Zabawy 
słowem PRO v 3.2 Ilość szt 1

Edusensus LOGOPEDIA Logorytmika 
PRO v 3.2 Ilość szt 1

Edusensus LOGOPEDIA Mówiące 
obrazki PRO v 3.2 Ilość szt 1

6 Komputer stacjonarny lub laptop, jeżeli jest 
on niezbędny do prawidłowego 
funkcjonowania pomocy dydaktycznych, 
narzędzi do terapii lub oprogramowania, 
wskazanych w cz. IV pkt 1-6 wniosku

LAPTOP – PREMIUM - W 
RAMACH OFERTY AT-SPE
Model: ThinkPad L14 G1 
Procesor: AMD Ryzen 7 PRO 
4750U 
System operacyjny Windows 11 
PRO 
Zainstalowana pamięć  RAM 8 
GB 
Pojemność dysku SSD 512 GB 
Przekątna ekranu 14'', 
Rozdzielczość: 1920 x 1080 
(FHD 1080) 
Model karty graficznej: Radeon, 
Wi-Fi 802.11 ax, Bluetooth 

Ilość 1 szt

3 200,00 zł

Łączny koszt pomocy dydaktycznych w zł 43 750,00 
zł

Dodatkowo  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przekazania  szkole  nieodpłatnie  n/w  wyposażenia-
sprzętu (proszę wypełnić jeśli Wykonawca dodatkowo oprócz wymienionych artykułów w kolumnie
„Nazwa ilość programów/ pomocy” przekaże szkole dodatkowe wyposażenie, pomoce):

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………



UWAGA!
Zamawiający  w  powyższej  tabeli  podaje  wykaz  kwot  jakie  może  maksymalnie  przeznaczyć  na
realizację  zamówienia  (Wykonawca  nie  może  ich  podwyższyć  gdyż  zamawiający  nie  dysponuje
większymi środkami finansowymi).

Faktura ma być napisana następująco:
1.W  kolumnie  nawa  towaru  ma  być  wpisana  treść  z  kolumny „Rodzaj  pomocy  dydaktycznych
spełniających wymagania TIK”.
2.W kolumnie ilość 1 kpl.
2.W kolumnie cena- zaproponowana cena z oferty Dostawcy. 
Na dodatkowe pytania odpowie Kierownik Gospodarczy Szkoły-  Jerzy  Kurec tel.  825-721-138 w
godz. 8:00- 12:00.


