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Specyfikacja 

Istotnych Warunków Zamówienia 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

na dostawę fabrycznie nowego: sprzętu multimedialnego, komputerowego, 

oprogramowania komputerowego, materiałów edukacyjnych i biurowych 

do  projektu: „Szkoła większych szans” 

współfinansowanego przez Unię Europejską 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 

o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
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Informacje wprowadzające:  

Nazwa i adres Zamawiającego: 

IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica , ul. Akademicka 8, 21-500 Biała 

Podlaska, e-mail: staszicbiala@wp.pl    

REGON: 061113981  

NIP: 537-261-69-93 

 

I. Tryb udzielenia zamówienia:  

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (o wartości 

szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy), zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2013 r.  poz. 907 z późn. zm), zwanej w dalszej części SIWZ zwanej ustawą. 

II.  Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu multimedialnego, 

komputerowego, oprogramowania komputerowego, pomocy dydaktycznych, 

materiałów edukacyjnych i biurowych dla uczestników projektu „Szkoła większych 

szans” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1. Wyrównanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych 

w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów 

z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera  załącznik nr 1 do niniejszej 

specyfikacji. 

3. Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji jakości i rękojmi  

zgodnie z  warunkami  określonymi w SIWZ. Wykonawca dostarczy towar fabrycznie 

nowy i oryginalny. 

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówienie  do IV Liceum 

Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica , ul. Akademicka 8, 21-500 Biała Podlaska 

na swój koszt i  własnym transportem. 

5. Jeżeli w przedmiocie zamówienia pojawiają się nazwy producentów lub nazwy własne 

Zamawiający dopuszcza produkty równoważne opisywanym. 

6. Termin realizacji zamówienia: w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy. 

7. Określenie przedmiotu za pomocą kodów CPV:  

32322000-6 urządzenia multimedialne  

30213100-6 komputery przenośne;  

30232110-8 drukarki laserowe  

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

48190000-6 Pakiety oprogramowania edukacyjnego 

38651600-9 – Kamera cyfrowa 

38651000-3 – Aparaty fotograficzne 

22111000-1 Podręczniki szkolne 

39162100-6 Pomoce dydaktyczne 

 

mailto:staszicbiala@wp.pl
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8. Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób 

trzecich. 

9. Wykonawca udzieli gwarancji i zapewni serwis:  

1) Gwarancja będzie udzielona na okres nie krótszy niż podany w opisie 

przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. 

2) Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na czas trwania gwarancji.  

3) Zgłoszenie naprawy/usterki nastąpi telefonicznie, faxem lub pocztą 

elektroniczną. 

4) Zamawiający wymaga czasu reakcji serwisu najpóźniej w następnym dniu 

roboczym od momentu zgłoszenia. Przez czas reakcji  należy rozumieć 

zgłoszenie się montera serwisu do miejsca użytkowania uszkodzonego sprzętu.  

5) Naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu. 

6) W przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania 

sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego 

dostawę po dokonaniu naprawy. 

7)  Okres trwania gwarancji będzie przedłużony o czas trwania naprawy.  

8) W przypadku nie wykonania naprawy w terminie 14 dni lub wystąpienia 

kolejnych awarii po wykonaniu wcześniej 2 (dwóch) napraw, Wykonawca 

zobowiązuje się do wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad w terminie 7 dni 

od zaistnienia okoliczności powodujących tę wymianę.  

9) Na sprzęt wymieniony, okres gwarancji biegnie na nowo od dnia przekazania 

go do użytkowania.  

10. Wymagania dodatkowe.  

1) Do każdego urządzenia musi być dołączona karta gwarancyjna producenta oraz 

instrukcja obsługi w języku polskim.  

2) Dostawa obejmuje rozładunek, wniesienie, rozpakowanie i sprawdzenie 

działania w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego, oraz jego montaż. 

3) Przekazanie sprzętu multimedialnego, komputerowego, oraz oprogramowania 

komputerowego do placówki odbywa się protokolarnie. Wzór protokołu stanowi 

Załącznik do umowy. 

4) Zaoferowany sprzęt i oprogramowanie komputerowe winno spełniać wszystkie 

warunki wymienione w SIWZ i w załącznikach. 

5) Dostarczone oprogramowanie komputerowe nie może naruszać przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego, a w szczególności praw autorskich i licencji 

innych podmiotów. 

6) Jeżeli w przedmiocie zamówienia pojawiają się nazwy producentów lub nazwy 

własne Zamawiający dopuszcza produkty równoważne opisywanym. 

7) Zamawiający musi otrzymać od Wykonawcy przed podpisaniem protokołu 

odbioru następujące dokumenty: 

a) szczegółowe instrukcje, instrukcje eksploatacyjne, instrukcje obsługi 

w języku polskim dotyczące użytkowania dla każdej jednostki 

dostarczonego sprzętu, 

b) wszystkie sterowniki do zainstalowanych urządzeń dla każdej jednostki 

dostarczonego sprzętu, 

c) dokumenty licencyjne na zakupione oprogramowanie, 

d) okablowanie niezbędne do podłączenia i prawidłowego działania dla każdej 

jednostki dostarczonego sprzętu. 
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10.  Zamówienia częściowe  

1) Zamawiający podzielił zamówienie na 6 części z których każda stanowi oddzielne 

zamówienie w następujący sposób:  

Część nr 1 –  dostawa sprzętu multimedialnego. 

Część  nr 2 -  dostawa pomocy dydaktycznych. 

Część nr 3 –  dostawa filmów i audiobooków edukacyjnych. 

Część  nr 4 -  dostawa podręczników i materiałów dydaktycznych. 

Część nr 5 – dostawa materiałów na scenografię i kostiumów. 

Część nr 6 – dostawa materiałów biurowych. 

 

2) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

3) Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty zostanie 

przeprowadzone odrębnie dla każdej części. 

4) Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub więcej części zamówienia, zgodnie 

ze wzorem formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.  

5) Wykonawca składając ofertę na część 1 i część 2 wypełnia specyfikacje 

techniczną przedstawioną jako opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do 

siwz. 

 

12. Zamówienia uzupełniające  

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 

67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 

 

13. Informacje o ofercie wariantowej, umowie ramowej i aukcji elektronicznej  

1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

3) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

 

14. Termin wykonania zamówienia:  
Realizacja przedmiotu zamówienia powinna nastąpić  w terminie do 10 dni od dnia 

zawarcia umowy. 

 

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 

tych warunków:  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej 

wymienione warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:   

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub  czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie 

wymaga posiadania uprawnień; 

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający nie określa szczegółowego 

sposobu oceny spełniania tego warunku; 

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia. Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu 

oceny spełniania tego warunku; 
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4) Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania 

tego warunku;  

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają również warunek 

udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 

24ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

3.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego 

zamówienia warunki określone w pkt. 1.1-1.5 wykonawcy winni spełniać łącznie. 

3.2. Warunek określony w pkt. 2 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. 

3.3. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego. 

3.4.  Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 

Partnerów. 

3.5. Partnerzy Konsorcjum muszą udokumentować, że razem spełniają wymagania art. 22 

ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień publicznych. 

3.6.  Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie została wybrana, 

zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 

umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

3.7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

 

 IV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu  

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

 

1. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych 

w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wg wzoru stanowiącego załącznik 

nr 3 do SIWZ; 

2. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 

ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 

ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający 

może żądać od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów wymienionych w rozdziale IV pkt.1. 

 

Wymienione powyżej  oświadczenie jest – przy składaniu przez wykonawców oferty 

wspólnej – dokumentem wspólnym. 

 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy 

Pzp zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów i oświadczeń w formie 
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oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 

lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji: 

 

1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 

24 ust. 1 ustawy Pzp, wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ; 

2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy, wystawionej 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

 

3. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 

okolicznościach , o których mowa w art.24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp, należy złożyć 

następujące dokumenty: 

 3.1 listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub informację o tym, 

  że nie należy do grupy kapitałowej wg.wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 

Uwaga: 

 

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale IV 

SIWZ w: 

4.1 pkt. 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości, 

 

4.1.1. Dokument o którym mowa w pkt. 4.1 lit a  oraz  powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w 

miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 

3.1 , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym 

określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone 

przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub przed notariuszem. 

 

Wymienione powyżej w części IV dokumenty i oświadczenia składa każdy z 

wykonawców, wspólnie ubiegających się o zamówienia, w imieniu swojej firmy. 

 

V. Inne dokumenty: 

 

1. formularz oferty.( przy składaniu przez wykonawców oferty wspólnej należy złożyć 

jeden dokument), 
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2. pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), 

3. formularze cenowe. 

4. specyfikacje techniczne do części 1 i części 2. 

 

VI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.  

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane pomiędzy 

Zamawiającym i Wykonawcą/Wykonawcami mogą być przekazywane w formie 

pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną (projektjdbl@gmail.com). W przypadku 

wykorzystania faksu lub poczty elektronicznej Zamawiający żąda niezwłocznego 

potwierdzenia faktu otrzymania, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy.  

2. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 

Zamawiający  domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu 

lub adres mailowy podany przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób 

umożliwiający się zapoznanie Wykonawcy z treścią pisma. 

3. Korespondencja przesłana za pomocą faksu lub drogą elektroniczną po godzinach 

urzędowania, tj. od 7.30 do 15.30 zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy 

Zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego dnia.  

4. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

 

Nazwisko i imię Stanowisko służbowe Tel. 

 

 

Samojluk Beata 

 

 

nauczyciel  

w godz. 7:30-15:00 

 

721 668 085   

e-mail: 

staszicbiala@wp.pl                                   

 

Teresa Staszewska 

Specjalista ds. zamówień publicznych  

 

 

509 926 559 

e-mail : 

Teresa.S1@vp.pl 

 

VII. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ. 

 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą wyjaśnienie treści 

siwz. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść 

pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką 

informację na własnej stronie internetowej, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 

treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 

którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
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2. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu 

wyjaśnienia treści SIWZ. 

3. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia  

o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, 

którym przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na własnej stronie 

internetowej.   

 

VIII. Termin związania ofertą. 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

IX. Opis sposobu przygotowania ofert. 

1. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej  

na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem pod rygorem nieważności. 

2. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie  

z niniejszą SIWZ w formie formularza o treści zgodnej z określoną we wzorze 

stanowiącym załącznik Nr 2. 

3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub 

oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

4. Oferta i wszystkie dokumenty (również te złożone na załączonych do SIWZ wzorach) 

muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką 

imienną bądź czytelny podpis przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania 

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub 

innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej, 

5. Oferta musi spełniać następujące wymogi: 

a) poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być 

parafowane własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę, 

b) załączniki i dokumenty muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów SIWZ. 

c) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być 

załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby 

uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; 

d) Załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi być opatrzona klauzulą  

„Za zgodność z oryginałem” i poświadczona za zgodność z oryginałem przez 

uprawnionego przedstawiciela, Wykonawcę/ uprawnionych przedstawicieli, 

e) Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej 

kopii dokumentu, w przypadku, gdy załączona do oferty kopia zostanie uznana  

przez Zamawiającego za nieczytelną lub budzącą wątpliwości, co do jej 

prawdziwości, 



   

 

 

 

 

Projekt  „Szkoła większych szans” 
IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica 

ul. Akademicka 8, 21-500 Biała Podlaska 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

 
  

6. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów ustawy O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 

Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 

postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: INFORMACJE STANOWIĄCE 

TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 

USTAWY z dnia 16 kwietnia 1993r O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ 

KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r.  Nr 153 poz. 1503). 

 

X. Informacje o trybie składania i otwarcia ofert 

 

1. Miejsce i termin składania ofert 

1.  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie szkoły  

do dnia 11.10.2013 r. do godziny 15:00 z napisem „ Oferta na zakup wraz z dostawą 

sprzętu multimedialnego, komputerowego, oprogramowania komputerowego, pomocy 

dydaktycznych, materiałów edukacyjnych i biurowych dla uczestników projektu „Szkoła 

większych szans” część nr …….. i nie otwierać do dnia 11.10.2013 r. do godz. 15:30”. 

1) Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 

 

2. Miejsce i termin otwarcia ofert 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju Dyrektora  w dniu  

11.10.2013 r. o godzinie 15:30. 

 

3. Publiczne otwarcie ofert 

 

1) Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich 

składania,  

z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. 

2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

3) Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,  

a także informację dotyczącą ceny. 

4) W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek, 

Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert. 

 

4. Zmiana i wycofanie oferty 

 

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.  

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone  

w sposób i formie przewidzianych dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperty będą 

zawierały dodatkowe oznaczenie „ZMIANA/ WYCOFANIE”. 
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5. Zasady korekty omyłek: 

   5.1 oczywiste omyłki pisarskie, 

   5.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych  

         dokonanych poprawek, 

   5.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych  

        zmian w treści oferty, 

 – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. 

XXII..  OOppiiss  ssppoossoobbuu  oobblliicczzeenniiaa  cceennyy..  

1. Cenę oferty należy dokonać na podstawie formularzy cenowych stanowiących 

odpowiednio: załącznik nr 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e do specyfikacji. 

2. W ofercie cenowej należy podać 

      a) cenę jednostkową - jest to cena brutto 1 szt/ zestawu 

      b) cenę asortymentu  - ilość x cena brutto 1 szt/zestawu 

   c) cena całkowita zamówienia- jest to suma pozycji wypełnionego formularza 

cenowego. 

Cena jednostkowa dotycząca przedmiotu zamówienia powinna zawierać w sobie 

wszystkie koszty związane z dostawą do bezpośredniego odbiorcy. 

 

XII. Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty 

Badania i oceny oferty będzie dokonywała Komisja Przetargowa. 

 

I etap: badanie ofert w zakresie wymagań formalno- prawnych i kompletności ofert 

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w cz. III pkt 1 SIWZ 

Komisja będzie oceniała według zasady „spełnia” „nie spełnia” na podstawie załączonych 

dokumentów do SIWZ; 

Oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą prawo zamówień publicznych  

i SIWZ zostaną odrzucone na podstawie art. 89, a w przypadku ujawnienia podstaw  

do wykluczenia składającego ofertę, oferty te zostaną odrzucone i pozostawione bez 

dalszego rozpatrywania. 

 

II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej 

W drugim etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone  

       przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu. 

 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium- 

przypisując mu odpowiednio wagę procentową: 

cena oferty brutto  - 100% 

 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. 
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XIII. Istotne postanowienia umowy 

1. Wzór umowy 

Wzór umowy określony został w załączniku Nr 7. 

 

2. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. przewidział następujące 

okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia istotnych zmian w 

treści zawartej umowy w formie aneksu, pod następującymi warunkami: 

2.1  zmiana terminu realizacji zamówienia z powodu: 

2.1.1.działania siły wyższej(np. klęski żywiołowe, strajki generalne i lokalne); 

2.1.2 wystąpienie okoliczności których zamawiający nie był w stanie przewidzieć, 

pomimo zachowania należytej staranności. 

2.2 zmiana ceny w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT. 

 

XIV.  Postanowienia końcowe  

Ogłoszenia o wyniku postępowania 

1. Niezwłoczne po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie 

zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:  

          1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, 

uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo 

miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 

punktację przyznaną ofertom, 

           2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 

 i prawne, 

           3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając   uzasadnienie faktyczne i prawne, 

            4) terminie, zawarcia umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazania  informacji o wyborze 

najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną oraz  wymaga potwierdzenia otrzymania 

jej przez Wykonawcę, w przypadku wyboru  takiej drogi przekazania informacji przez 

Zamawiającego. 

XV.  Środki ochrony prawnej. 

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia 

doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego  

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art.180 ust. 2 ustawy 

z dnia 20 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.907 ze zm.) 

przysługuje odwołania wyłącznie wobec czynności: 

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

3) odrzucenie oferty odwołującego. 
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XVI. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy 

  

 

 

 

 

 

Wykaz załączników: 

 

1) Opis przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1 

2) Formularz oferty – załącznik Nr 2 

3) Formularze cenowe – załącznik nr 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e. 

4) Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1 ustawy - załącznik Nr 4 

5) Oświadczenie o braku wykluczenia-  załącznik Nr 5 

6) Oświadczenie z art. 26 ust. 2d ustawy -  załącznik 6 

7) Wzór umowy – załącznik nr 7  
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                                                                                                   Załącznik nr 1  

 

SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Część 1  

Dostawa sprzętu multimedialnego 

 

Sprzęt multimedialny – w tej części należy wypełnić specyfikację techniczną na zasadzie 

spełnia warunki/nie spełnia i załączyć do oferty .    

 
 1. Tablica interaktywna – z pełnym sprzętem, oprogramowaniem, usługą przeszkolenia w 

zakresie użytkowania                                                                1 szt.  

 

L.p. PARAMETR WYMAGANY TAK/NIE 

1.  
Efektywna powierzchnia tablicy (obszar interaktywny - na którym 

można dokonać notatek, rysunków i wyświetlać obraz z projektora) 

156,5 cm x 117,2 cm (przekątna 195,6 cm) 
 

2.  Format tablicy - 4 I 3  

3.  
Powierzchnia tablicy twarda, odporna na uszkodzenia, dostosowana 

do projekcji i pisania po niej  powszechnie dostępnymi pisakami 

sucho ścieralnymi 
 

4.  
Komunikacja tablicy z komputerem i zasilanie - za pomocą przewodu 

USB 
 

5.  Gwarancja producenta na tablicę – 5 lat  

6.  Obsługa tablicy za pomocą załączonego pisaka i za pomocą palca  

7.  Powierzchnia tablicy - magnetyczna  

8.  
Pisaki do obsługi tablicy bez elementów elektronicznych i 

mechanicznych 
 

9.  Waga - maksymalnie 24 kg  

10.  Pod tablicą półka na pisak  

11.  

Tablica automatyczne rozpoznaje używane narzędzie, tak że 

użytkownicy podnosząc pióro mogą pisać nim w aplikacjach, 

sterować programem za pomocą palca, usuwać notatki dłonią, 

wszystko te czynności bez konieczności odkładania pióra 

 

12.  Możliwość montażu na ścianie  

13.  Certyfikat CE i zgodność z Dyrektywą RoHS  

14.  Certyfikowany przez producenta tablicy serwis w Polsce  
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15.  

Wraz z tablicą dostarczyć (w języku polskim): 
· przewodnik metodyczny dla nauczycieli dotyczący 

wykorzystywania tablicy w procesie dydaktycznym 
· podręcznik użytkownika tablicy 

 

16.  Polska wersja językowa oprogramowania  

17.  Sterowanie komputerem przy pomocy interaktywnej tablicy  

18.  Zmiana kolorów tła  

19.  
Wstawianie różnych rodzajów wzorców tła (np. papier w kratkę, 

papier w linie, papier nutowy, układy współrzędnych z tłem w kratkę 

itp.) z wewnętrznej bazy programu obsługującego tablicę 
 

20.  
Możliwość wstawiania obiektów z wewnętrznej bazy programu 

obsługującego tablicę (np. obrazów, animacji, gotowych szablonów) 
 

21.  Rozpoznawanie pisma ręcznego i jego konwersja na tekst  

22.  
Rozpoznawanie narysowanych odręcznie kształtów i przekształcanie 

ich na figury geometryczne 
 

23.  
Możliwość selektywnego ujawniania informacji umieszczonych na 

ekranie 
 

24.  Wstawianie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej  

25.  
Wypełnianie zamkniętych kształtów kolorem, gradientem, wzorem i 

wybranym plikiem graficznym 
 

26.  Obracanie, przesuwanie i zmiana rozmiaru obiektów, notatek  

27.  Możliwość grupowania i rozgrupowywania obiektów graficznych  

28.  Regulacja stopnia przeźroczystości obiektów  

29.  
Wstawianie tabel i ich formatowanie (zmiana wielkości komórek, tła 

komórek, zmiana linii tabeli itp.) 
 

30.  
Rozpoznawanie ręcznie narysowanej tabeli, która po rozpoznaniu 

może być poddawana formatowaniu (zmiana wielkości komórek, tła 

komórek, zmiana linii tabeli itp.) 
 

31.  
Możliwość selektywnego ujawniania informacji umieszczonych w 

komórkach tabeli 
 

32.  Definiowanie łączy do dowolnych obiektów (plików, stron html)  

33.  
Porządkowanie kolejności stron poprzez mechanizm przeciągnij i 

upuść. Przenoszenie poprzez mechanizm przeciągnij i upuść 

obiektów miedzy stronami w oprogramowaniu tablicy 
 

34.  

Proste wstawianie zewnętrznych plików graficznych zapisanych w 

innych aplikacjach poprzez mechanizm przeciągnij i upuść pomiędzy 

oknem z zawartością katalogu i oknem programu dostarczanego wraz 

z tablicą 
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35.  
Wstawianie plików wykonanych w technologii Flash z wewnętrznej 

bazy programu obsługującego tablicę 
 

36.  Możliwość dodawania własnych plików Flash  

37.  

Możliwość modyfikowania zawartej w oprogramowaniu tablicy bazy 

obiektów poprzez dodawanie własnych obiektów oraz 

porządkowanie ich w drzewiastej strukturze katalogów i pod 

katalogów 

 

38.  

Zabezpieczenie tworzonego dokumentu przed jego utratą poprzez 

automatyczne zapisywanie go o wybrany interwał czasu oraz 

odtwarzanie dokumentu po jego niekontrolowanym zamknięciu w 

sytuacji krytycznej wywołanej niestabilnością systemu 

 

39.  Możliwość powiększania wybranego fragmentu strony  

40.  
Narzędzia umożliwiające tworzenie własnych ćwiczeń 

interaktywnych dających możliwość automatycznej weryfikacji 

poprawności rozwiązań tych ćwiczeń 
 

41.  
Dodatkowe funkcje pozwalające zabezpieczyć elementy ćwiczeń 

interaktywnych przez przypadkową edycją przez uczniów, ale 

pozwalające na ich przemieszczanie i obracanie 
 

42.  Pisanie na ruchomym lub zatrzymanym obrazie  

43.  
Zapisywanie wszystkich czynności ekranowych w postaci sygnału 

wideo plus dźwięk z mikrofonu 
 

44.  
Możliwość instalacji oprogramowania na dowolnej liczbie 

komputerów będących w dyspozycji instytucji posiadającej tablicę 
 

45.  
Możliwość instalacji oprogramowania przez nauczycieli 

(pracowników instytucji) i uczniów na ich prywatnych komputerach 
 

46.  
Bezpłatny i nieograniczony czasowo dostęp do aktualizacji i nowych 

wersji oprogramowania 
 

47.  
Zapisywanie materiału powstałego na tablicy w czasie zajęć (notatek, 

obiektów) w następujących formatach: plik obrazu, strona 

internetowa, dokument pdf 
 

48.  

Wpisywanie i zachowywanie notatek wykonanych przy pomocy 

tablicy w plikach popularnych aplikacji (przynamniej: MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint). Możliwość późniejszej edycji dokonanych 

wpisów i notatek w plikach za pomocą tych popularnych aplikacji. 

 

49.  
Dostępna na stronie producenta aplikacja pozwalająca podgląd 

plików stworzonych za pomocą oprogramowania producenta tablicy 

bez konieczności instalowania go na komputerze 
 

50.  
Pomiarowe narzędzia matematyczne linijka, kątomierz, ekierka, 

cyrkiel. Możliwość powiększania długości linijki bez zmiany skali. 

Rysowanie linii przy narzędziach linijka, ekierka i kątomierz. 
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51.  
Autoryzowany przez producenta serwis certyfikowany zgodnie z 

normą ISO 9001:2000 lub ISO 9001 :2008 w zakresie urządzeń 

audiowizualnych 
 

52.  Gwarancja 60 msc  

 

W ramach pełnego sprzętu do tablicy interaktywnej: 

Projektor krótkoogniskowy    

 

L.p. PARAMETR WYMAGANY  

1 Rozdzielczość rzeczywista - 1024x768 pixeli  

2 Jasność w trybie pełnej jasności - minimum 2700 ANSI lumenów  

3 Waga - maksymalnie  4 kg  

4 Technologia wyświetlania obrazu - LCD  

5 Kontrast minimum 3000:1  

6 Poziom hałasu w trybie pełnej jasności - maksymalnie 36 dB  

7 Cyfrowa korekcja efektu trapezowego - minimum +/-5 stopni  

8 Stosunek odległości do szerokości obrazu  max - 0,4:1  

9 Głośnik  min. 10 W  

10 
Minimalne mechaniczne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe 
· wbudowany w obudowę projektora pręt zabezpieczający 
· możliwość zamontowania zabezpieczenia Kensigton 

 

11 

Minimalne zabezpieczenia elektroniczne - zabezpieczone kodem PIN: 
· LOGO użytkownika 
· Blokada panelu sterowania  
· Blokada projektora po zmianie położenia projektora 

 

12 

Gniazda wejściowe: 
· Komputer - 2 x 15-pin Mini D-sub 
· 1 x HDMI 
· Composite video - 1 x RCA 
. S-video - 1 x mini DIN 4-pin 
· Component video - 2 x 15-pin( wspólne z wejściem komputer) 
· Audio komputer - 2 x stereo mini Jack 
· Audio video - 1 x 2 RCA 

 

13 
Gniazda wyjściowe: 

· Komputer -1 x 15-pin Mini D-sub 
· Audio komputer - 1 x 2 RCA 

 

14 Gniazda sterujące - RS232 - 1 x 9-pin D-sub  

15 
Przekątna obrazu - 80 cali z odległości maksimum 75 cm (od obiektywu) 

w formacie 4:3 
 

16 Menu w języku polskim  
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17 
Funkcje wyświetlania: 
· Na czarnej tablicy 
· Na białej tablicy 

 

18 Natychmiastowe wyłączenie  

19 Gwarancja producenta na projektor - 36 miesięcy  

20 Gwarancja producenta na lampę - 36 miesięcy lub 3000 godzin  

21 
Autoryzowany przez producenta serwis certyfikowany zgodnie z normą 

ISO 9001 :2000 lub ISO 9001 :2008 w zakresie urządzeń audiowizualnych 
 

22 
Niezależna regulacja wszystkich 
czterech rogów i boków obrazu pozwalająca uzyskać prostokątny kształt 

obrazu 
 

23 Programowalny przycisk na pilocie  

24 Łatwa wymiana lampy od góry  

 

 

Przyłącze  

 

Przyłącze sygnałowe z okablowaniem 
Wszystkie gniazda w jednej z integrowanej obudowie (nierozłączne) 
Gniazda podłączeniowe: 1 x VGA z Audio; 1 x 3RCA (Composite video z 

audio); 1 x USB  
Wyjścia sygnałowe: 1 x PC z audio; 1 x video (Composite z audio); 1 x USB 
Puszka natynkowa 
Okablowanie sygnałowe pomiędzy przyłączem sygnałowym a projektorem, 

głośnikami i tablicą interaktywną : 1 x PC; 1 x video; 1 x audio; 1 x USB 

 

 

 

W ramach dostawy  powyżej opisanych urządzeń Wykonawca zobowiązany jest do instalacji, 

integracji, uruchomienia i szkolenia użytkowników w ramach ceny za dostawę urządzeń. 

Czynności te należy wykonać zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

 

Instalacja tablicy interaktywnej, projektora krótkoogniskowego i głośników aktywnych: 

1) Instalacja tablicy musi być na uchwycie producenta tablic, projektor musi być 

zainstalowany na uchwycie ściennym, głośniki muszą być zainstalowane na 

uchwytach producenta. 

2) Wszystkie przewody niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zestawu 

Wykonawca musi poprowadzić w listwach instalacyjnych do miejsca, w którym 

zaplanowane zostało umieszczenie komputera przenośnego. Przewody sygnałowe 

(sygnał komputerowy PC, video, audio i USB) muszą być podłączone odpowiednio do 

projektora, tablicy interaktywnej i głośników aktywnych z jednej strony i przyłącza 

sygnałowego  z drugiej strony. Komputer musi być podłączony do gniazd 

podłączeniowych za pomocą odpowiednich kabli sygnałowych do przyłącza 

sygnałowego Łączna długość kabli nie powinna być dłuższa niż: 

a) Od tablicy do komputera - 15m 

b) Od projektora do komputera 15m 
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3) Po zainstalowaniu wszystkich urządzeń oraz opisanego wyżej oprogramowania należy 

przeprowadzić kalibrację obrazu z projektora względem tablicy. 

 

4) Szkolenia z obsługi urządzeń interaktywnych u audiowizualnych: 
 a)  Szkoleniem należy objąć co najmniej dwóch pracowników wskazanych przez dyrektora 

szkoły 

b) Wykonawca przeprowadzi szkolenie w czasie godzin pracy szkoły, przed terminem 

podpisania protokołu odbioru końcowego i potwierdzi wystawieniem imiennych zaświadczeń 

dla osób biorących udział w szkoleniu. 

c) Szkolenie musi trwać co najmniej dwie godziny zegarowe i być wykonane na zainstalowanym 

w placówce multimedialnym zestawie interaktywnym. Formy szkolenia: prezentacja, wykład, 

dyskusja. 

d) Treści szkolenia muszą obejmować co najmniej: 

 elementy multimedialnego zestawu interaktywnego, 

 sposób uruchomienie zestawu, 

 sposób wykonania kalibracji tablicy, 

 zasady bezpiecznej pracy z zestawem prezentacyjnym.                                          

 

2.  Laptop z systemem operacyjnym   - 3  szt. 

 
                                                Parametr / Warunek wymagany 

TAK 
/NIE 

1 Procesor dwurdzeniowy uzyskujący wynik co najmniej 4000 punktów w teście 

Passmark - CPU Mark według wyników procesorów publikowanych na stronie 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 
 

2 Chipset zaprojektowany i wykonany do pracy w komputerach przenośnych 

rekomendowany przez producenta procesora 
 

3 Pamięć RAM  Min.4 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz)  

4 Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM Min. 16 GB  

5 Ilość wolnych gniazd pamięci Min. 1  

6 Dysk twardy Min. 750 GB   SATA 5400 obr.  

7 Wbudowane napędy optyczne  Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer  

8 Typ ekranu Błyszczący, LED  

9 Przekątna ekranu Min. 15,6"  

10 Nominalna rozdzielczość  1366 x 768  (HD)  

11 Wielkość pamięci karty graficznej  2048 MB GDDR3 (pamięć własna)  

12 Dźwięk Wbudowane głośniki stereo, Wbudowany mikrofon, Zintegrowana karta 

dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio 
 

13 Kamera internetowa Min. 1.0 Mpix  

14 Łączność Wi-Fi 802.11 b/g/n,  LAN 10/100/1000 Mbps, Bluetooth  
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15 

Rodzaje wyjść / wejść 
 DC-in (wejście zasilania) – min. 1 szt. 

VGA (D-sub) - min.  1 szt. 

HDMI - min.  1 szt. 

RJ-45 (LAN) - min.  1 szt. 

USB 2.0 - min.  2 szt. 

USB 3.0 - min.  1 szt. 

Wejście mikrofonowe - min.  1 szt. 

Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - min.  1 szt. 

Czytnik kart pamięci –min. 1 szt. 

 

16 Bateria Min. 4400 mAh, Li-Ion  

17 Wysokość x Szerokość x Głębokość  Od 25,0 do 33,0 mm x 382 mm x 253 mm  

18 Waga z baterią Do 2,7 kg  

19 Wydzielona klawiatura numeryczna 

Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock) 

Wielodotykowy, intuicyjny touchpad 

 

 
20 Dołączone oprogramowanie Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z HDD) 
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System operacyjny 
System operacyjny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, w tym 

także system interaktywnej pomocy w języku polskim. Zlokalizowane w języku 

polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, 

komunikaty systemowe. 
System operacyjny powinien mieć zintegrowany system aktualizacji darmowych 

poprawek bezpieczeństwa, przy czym komunikacja z użytkownikiem powinna 

odbywać się w języku polskim. 
Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz 

aktualizowania systemu. 
Dostępność bezpłatnej telefonicznej pomocy technicznej dotyczącej systemu 

operacyjnego świadczonej w języku polskim u producenta sprzętu komputerowego 

(związane z problemami współdziałania sprzętu i systemu operacyjnego) – cena 

połączenia nie większa niż cena połączenia lokalnego. 
Dostępność w Internecie na stronach producenta biuletynów technicznych, w tym 

opisów poprawek bezpieczeństwa, w języku polskim, a także telefonicznej pomocy 

technicznej producenta systemu operacyjnego świadczonej w języku polskim w dni 

robocze w godzinach od 8-19 – cena połączenia nie większa niż cena połączenia 

lokalnego. 
System operacyjny musi mieć publicznie znany cykl życia przedstawiony przez 

producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w 

zakresie bezpieczeństwa – co najmniej na 5 lat od daty zakupu. 
Możliwość dostosowania do pracy dla osób niepełnosprawnych np. słabowidzących, 

zgodnie z wymogami Krajowych Ram Interoperacyjności (WCAG 2.0). 
System operacyjny musi pozwalać na pracę w różnych sieciach komputerowych 

(sieci lokalne LAN, Internet), w tym także automatycznie rozpoznawać sieci i ich 

ustawienia bezpieczeństwa, rozpoznawać automatycznie urządzenia peryferyjne 

działające w tej sieci (np. drukarki, tablice interaktywne) oraz łączyć się 

automatycznie z raz zdefiniowanymi sieciami. 
System operacyjny przystosowany do pracy z aplikacjami w modelu chmury 

obliczeniowej, w szczególności do pracy grupowej i synchronizacji danych (także: 

przechowywania kopii rezerwowych danych w chmurze obliczeniowej). 
System operacyjny pozwalający na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla 

wszystkich komputerów w sieci szkolnej. 

 

 Dołączone akcesoria 
Zasilacz, Bateria, Torba, Mysz 

 

 

 

3. Projektor multimedialny    -    2szt. 

 
                                                Parametr / Warunek wymagany 

TAK/N

IE 

 Technologia   DLP  

 Rozdzielczość 1024 x 768 (XGA)  

 Podstawowy format obrazu   4:3  

  Jasność 2500 ANSI Lumenów  
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 Kontrast  2500:1  

 Trwałość lampy 4500 h (tryb normalny)  

6000 h (tryb cichy) 

 

 Moc lampy 196 W UHB  

 Stosunek odległości do szerokości obrazu 1.86 (Wide), 2.04 (Tele)  

 Głośnik 2W Mono  

 Wejście audio 1 x Stereo Mini Jack  

 Wyjście audio 1 x Stereo Mini Jack  

 Wejście cyfrowe1 x HDMI (zgodny z HDCP)  

 Wejście komputerowe analogowe2 x 15-pin Mini D-sub (współdzielone z 

wyjściem monitora  

 

 Wyjście komputerowe analogowe 1 x 15-pin Mini D-sub (współdzielone z 

wejściem komputerowym) 

 

 Wejścia Video 2 x Component D-sub (współdzielone z analogowym RGB) 

1 x RCA dla composite 

1 x Mini-DIN dla S-Video 

 

 USB 1 x USB Type B (for Firmware update)  

 RS-232C tak  

 Poziom hałasu 33dB (tryb Normal)/29dB (Tryb Eco  

 Pobór mocy/w trybie czuwania 235W/<0.5W (AC220 - 240V  

 Korekcja efektu trapezowego W pionie: manualna ±30 stopni (@XGA 60Hz)  

 Obiektyw Ręczna regulacja Zoom 

Ręczna regulacja ostrości 

 

 Wymiary 265 x 81.5 x 223mm  

 Waga 2.2 kg  

 Gwarancja na projektor 36 miesięcy  

 Gwarancja na lampę  6 miesięcy  

 

 

 

4. Ekran projekcyjny  –   2szt.  

 
                                                Parametr / Warunek wymagany 

TAK/N

IE 

 Wymiary ekranu 175 x 132.5 cm,   

 Wymiary obrazu: 170 x 127.5 cm  

 Przekątna: 218,8 cm  

  Format obrazu: 4:3  
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 Biała, matowa powierzchni  

 Gwarancja 12 msc  

 

5. Oprogramowanie biurowe i antywirusowe   -   3 zestawy 

 
                                                Parametr / Warunek wymagany 

TAK 
/NIE 

 

 

 

Oprogramowanie biurowe: 
zintegrowany pakiet aplikacji biurowych musi zawierać co najmniej: 
- edytor tekstów 
- arkusz kalkulacyjny 
- narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji 
- narzędzie do zarządzania informacją osobistą (pocztą elektroniczną, 

kalendarzem, kontaktami i zadaniami) 
- zainstalowanie na jednym komputerze produktów pochodzących od różnych 

producentów nie jest uznane za ofertę zintegrowanego pakietu 
 
Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, w tym także systemu 

interaktywnej pomocy w języku polskim. 
Pakiet biurowy powinien mieć system aktualizacji darmowych poprawek 

bezpieczeństwa, przy czym komunikacja z użytkownikiem powinna odbywać się 

w języku polskim. 
Dostępność w Internecie na stronach producenta biuletynów technicznych, w tym 

opisów poprawek bezpieczeństwa, w języku polskim, a także telefonicznej 

pomocy technicznej producenta pakietu biurowego świadczonej w języku polskim 

w dni robocze w godzinach od 8-19 – cena połączenia nie większa niż cena 

połączenia lokalnego. 
Pakiet musi mieć publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta, 

dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie 

bezpieczeństwa – co najmniej na 5 lat od daty zakupu. 
Możliwość dostosowania pakietu aplikacji biurowych do pracy dla osób 

niepełnosprawnych np. słabo widzących, zgodnie z wymogami Krajowych Ram 

Interoperacyjności (WCAG 2.0). 
Pakiet aplikacji biurowych powinien obsługiwać formaty dokumentów 

wymienione w Krajowych Ramach Interoperacyjności. 
Pakiet aplikacji biurowych powinien prawidłowo współpracować z aplikacjami w 

modelu chmury obliczeniowej, w szczególności do pracy grupowej i 

synchronizacji danych. 
Rozpoznawanie sieci i ich ustawienia bezpieczeństwa, rozpoznawać 

automatycznie urządzenia peryferyjne działające w tej sieci (np. drukarki, tablice 

interaktywne) oraz łączyć się automatycznie z raz zdefiniowanymi sieciami 
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Oprogramowanie antywirusowe 
Podstawowe funkcje: 

· licencja min. na 1 stanowisko/1 rok 
· ochrona komputera przed wirusami, robakami i innym złośliwym 

oprogramowaniem, 
· wykrywanie i usuwanie oprogramowania szpiegującego z komputera 
· oprogramowanie w języku polskim 
· automatyczna aktualizacja 

ochrona przed instalowanymi bez wiedzy użytkownika aplikacjami szpiegującymi 

i reklamowymi 
 

 

 

6. Głośniki do laptopa  -1 szt. 

 
                                                Parametr / Warunek wymagany 

TAK/ 
NIE 

  
Kolor 
Czarno-srebrny 
 

 

 Ilość głośników 
3 
 

 

 Głośniki satelitarne 
2 
 

 

  
Subwoofer 
tak 
 

 

 

 Wymiary głośnika surround: 14.7x8.6x8.1 cm 

Wymiary subwoofera: 21.3x14x17.8 cm 
 

 Moc głośników RMS [W] 
1.5 
 

 

 

Moc subwoofera RMS [W] 
4 
 

 

 
Zastosowane technologie 
Bass Reflex 
 

 

 



   

 

 

 

 

Projekt  „Szkoła większych szans” 
IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica 

ul. Akademicka 8, 21-500 Biała Podlaska 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

 
  

  

 
Wyjście słuchawkowe 
tak 
 

 

 

 

7. Kserokopiarka    - 1 szt. 

 
                                                Parametr / Warunek wymagany 

TAK 
/NIE 

 urządzenie wielofunkcyjne z laserową, kolorową drukarką umożliwiające druk, 

kopiowanie, skanowanie i faksowanie. 
 

 

 

 

Rozdzielczość druku - czerń [dpi] 
1200 x 1200 
Rozdzielczość druku - kolor [dpi] 
1200 x 1200 

 

 
Prędkość druku - czerń [str/min] 
35 
Prędkość druku - kolor [str/min] 
35 
 

 

  
Automatyczny druk dwustronny 
tak 
 

 

 

 Języki opisu strony: Adobe PostScript 3; PCL5/6; XPS; emulacja PDF 

Czas wydruku pierwszej strony [s]: 9 (czerń); 10 (kolor) 

 

 Skaner 
tak 
 

 

 Czas uzyskania pierwszej kopii [s] 
13 
 

 

 

 Zmniejszanie/powiększanie [%] 
25 - 400 
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 Automatyczna korekta ekspozycji 

Kopiowanie wielokrotne 

 

 Czas uzyskania pierwszej kopii [s]: 13 (czerń); 16 (kolor)  

 Faks, 200 numerów szybkiego wybierania  

 Kompresja MH; MR; MMR; JBIG 

Odrzucanie niechcianych faksów 

 

 Pamięć 512 MB (RAM) 

Możliwość rozbudowy 

 

 Wyświetlacz Dotykowy  4.3 cala  

 Rodzaje nośników Papier zwykły 

Papier dziurkowany 

Papier firmowy 

Papier kolorowy 

Kartony 

Etykiety 

Koperty 

 

 Obciążenie [str/mies] 80000  

 Obsługa papieru Taca na 150 arkuszy 

Taca na 550 arkuszy 

Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 50 arkuszy 

Odbiornik na 250 arkuszy 

 

 Zastosowane technologie TWAIN, WIA  

 Prędkość procesora [MHz]: 533  

 
Interfejs 
USB 2.0 
 

 

 

 Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100/1000  

 Wysokość [cm] 56, Szerokość [cm] 43, Głębokość [cm] 52.8 
Waga [kg] 32.5 

 

 Płyta CD-ROM z oprogramowaniem i dokumentacją 

Oryginalne wkłady do drukarek 

 

 

 

8. Toner do ksero o ww. parametrach  - oryginalny                         9 szt. 
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9. Oprogramowanie do tablicy interaktywnej język angielski  1 zestaw 
 

 
                                                 

TAK 
/NIE 

 

„EuroPlus+ Skills English Vocabulary” 

 

 “EuroPlus+ Angielski z Cambridge Gold Edition”,   

  „MyGrammarLab Intermediate  

   

 

 

 

10. Oprogramowanie  multimedialne  Fizyka    - 1 zestaw 

 
                                                Parametr / Warunek wymagany 

TAK 
/NIE 

 Edytor równań – umożliwia użytkownikom kopiowanie, wklejanie i edytowanie 

równań w oprogramowaniu  tablicy interaktywnej  

 

 . Rozpoznawanie pisma ręcznego – rozpoznaje pisane odręcznie symbole 

matematyczne i równania, konwertując je do formatu cyfrowego 
 

 Rozpoznawanie pisma ręcznego – rozpoznaje pisane odręcznie symbole 

matematyczne i równania, konwertując je do formatu cyfrowego 
 

 Program do tworzenia wykresów użytkownika – pozwala użytkownikowi w 

łatwy sposób tworzyć osie liczbowe i wykresy poprzez określenie osi x i y, 

punktów początkowych i końcowych oraz skali 
 

 
 integracja z oprogramowaniem tablicy interaktywnej 
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11.  Oprogramowanie do tablicy interaktywnej  matematyka  1 zestaw                                                

 
                                               Parametr / Warunek wymagany 

TAK 
/NIE 

 
Oprogramowanie do tablicy interaktywnej 
SMART Notebook Maths Tools  
Funkcje programu: 
Edytor równań – umożliwia użytkownikom kopiowanie, wklejanie i edytowanie 

równań w programie SMART Notebook  
Rozpoznawanie pisma ręcznego – rozpoznaje pisane odręcznie symbole 

matematyczne i równania, konwertując je do formatu cyfrowego  
Dynamiczne tworzenie wykresów – umożliwia tworzenie równań, tabel i 

wykresów, dzięki czemu nauczyciele i uczniowie widzą, jak zmiany w równaniu 

wpływają na jego wykres  
Program do tworzenia wykresów użytkownika – pozwala użytkownikowi w 

łatwy sposób tworzyć osie liczbowe i wykresy poprzez określenie osi x i y, 

punktów początkowych i końcowych oraz skali  
Integracja produktów firmy SMART – integracja z oprogramowaniem 

SMART Notebook  
 

 

 

 

12. Zakup licencji do pokazywania filmów          - 1 szt. 

 
                                                Parametr / Warunek wymagany 

TAK 
/NIE 

 parasol licencyjny MPLC  

 

13.  Program komputerowy do chemii  1 szt. 

 
                                                Parametr / Warunek wymagany 

TAK 
/NIE 

 
Multimedialne lekcje - Chemia  edukacyjny program komputerowy, obejmujący 

podstawowe zagadnienia z zakresu nauczania chemii w szkole 

ponadgimnazjalnej. Duży wybór bogatych prezentacji multimedialnych o 

różnorakiej tematyce pomaga zrozumieć istotę procesów chemicznych 

zachodzących w otaczającym nas świecie. Wśród programów narzędziowych 

interaktywny Układ Okresowy Pierwiastków.  eduROM 
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14.   Oprogramowanie  multimedialne Biologia    1  zestaw 
 

 
                                                Parametr / Warunek wymagany 

TAK 
/NIE 

 1.Program multimedialny „Flora ojczysta”     

Flora Ojczysta jest nowym programem multimedialnym dla: uczniów, 

nauczycieli, studentów, miłośników roślin, botaników oraz ekologów. 

Opracowana przez grupę naukowców polskiej Akademii Nauk posiada bardzo 

dużą bazę zdjęć roślin występujących na obszarze Polski (kwiaty, owoce, liście 

itp.). 

Jest encyklopedią wiedzy o poszczególnych gatunkach, zawiera dane m.in. o 

nazwach naukowych, synonimach, siedliskach, rozmieszczeniu, praktycznym 

wykorzystaniu roślin. Posiada wbudowane interaktywne narzędzia identyfikacji 

gatunków i słownik botaniczny z 700 hasłami, a dzięki ilustrowanemu kluczowi 

w prosty sposób można dowiedzieć się, jaką roślinę właśnie obserwujemy. 

2.  EduROM Biologia - szkoła ponadgimnazjalna- pakiet 
 

EduROM Multimedialne lekcje – Biologia to edukacyjny program komputerowy, 

obejmujący podstawowe zagadnienia z zakresu nauczania biologii w szkole 

ponadgimnazjalnej. Materiał dydaktyczny 

Bogato ilustrowany, zawierający filmy wideo i animacje przestrzenne, program 

wzbogacony został m.in. o biografie osób zasłużonych w dziedzinie biologii. 

Duży wybór interesujących prezentacji multimedialnych o różnorodnej tematyce 

(np. funkcje organizmu, biologiczne procesy niewidoczne gołym okiem. W 

programie eduROM Multimedialne lekcje - Biologia dostępne są narracje i 

animowane filmy, które poruszają tematy m.in. z zakresu budowy organizmu 

człowieka, genetyki i ekologii. 

 

 

15. Drukarka         1 szt.   

 
                                                Parametr / Warunek wymagany 

TAK 
/NIE 

1 Rodzaj: Kolorowa  

2 
Automatyczny druk dwustronny: TAK  

3 
Format papieru : A4  

4 
  Prędkość druku mono:  9 str/min  

5 
Prędkość druku kolor: 5 str/min  

6 
Rozdzielczość druku mono: 4800 x 1200 dpi  

7 
Rozdzielczość druku kolor: 4800 x 1200 dpi  
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8 Wspierane systemy operacyjne:  Windows 7 

Windows Vista 

Windows XP SP3 

Mac OS X 10.5 

 

9 Załączone wyposażenie: Płyta CD-ROM z oprogramowaniem 

2 kasety typu FINE 

Przewód USB 

Przewód zasilający 

 

 

16. Toner do ww. drukarki  - oryginalny   - 2 szt.   

        

17. Skaner           1 szt. 

 
Parametr/warunek wymagany  

TAK 
/NIE 

1 Rozdzielczość optyczna dpi: 1200x2400  

2 Głębia barw (bity): 48  

3 Skaner płaski, prędkość skanowania arkuszy A4: 14s  

4 Kopiarka: TAK  

5 Prędkość kopiowania: 4.3 str/min  

6 Kopiowanie wielokrotne: 1-9 stron  

7 Wyświetlacz: LED  

8 Podajnik na 100 arkuszy  

9 Interfejs: USB 2.0  

1

0 
Praca w sieci WiFi 
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Część 2  

Dostawa pomocy dydaktycznych  
 

1. Mikroskop z kamerą – 1 szt. 

 

 

L.p. PARAMETR /WYMAGANIA TAK/NIE 

1.  
 Solidna konstrukcja i wysoka jakość optyki, wykonany z 

wytrzymałych materiałów, odporny na intensywną eksploatację 
 

2.  

Optyka z obiektywami achromatycznymi 4x, 10x, 

40x(amortyzowany) i 100x (amortyzowany i immersyjny). W 

zestawie standardowym mikroskop oferuje powiększenia 40x, 100x, 

400x oraz 1000x. 

 

3.  

Posiada binokularową głowicę typu Siedentopf z wbudowaną kamerą 

cyfrową-dwa tubusy okularowe z regulacją rozstawu oczu. Głowica 

jest obracana o 360° i pochylona pod kątem 30°. 

Okulary szerokopolowe WF10x pozwalają na obserwacje w polu 

widzenia o średnicy 18 mm. 

 

4.  
Wbudowana w binokularową nasadkę cyfrowa kamera - 

rozdzielczość 1,3 Mpix. Podłączana jest do portu USB komputera. 
 

5 
Specjalistyczne oprogramowanie w języku polskim do 

prostych pomiarów i analizy obrazu. 
 

6.  

Urządzenie umożliwia prezentację dużej grupie słuchaczy obrazów 

mikroskopowych i przeprowadzanych doświadczeń na ekranie 

komputera lub poprzez rzutnik multimedialny na dużym ekranie 

ściennym. 

 

7.  

Umożliwia precyzyjne ogniskowanie obserwowanych obiektów 

dzięki współosiowym pokrętłom mikro- i makroregulacji wysokości 

stolika. 

 

 

8.  

Duży stolik o wymiarach 142 mm x 132 mm z naniesioną podziałką. 

Pionowo położone współosiowe pokrętła ruchu preparatu w osi X i Y. 

Stolik wyposażony w uchwyty do mocowania preparatów 
 

9 Blokada górnego położenia stolika  

10 

Posiada kondensor jasnego pola z przysłoną irysową, który 

umożliwia odpowiednio dobrać rozdzielczość, kontrast i głębię 

ostrości obrazu. Kondensor powinien być wymienny, aby można było 

zastosować kondensory używane przy innych technikach 

obserwacyjnych 

 



   

 

 

 

 

Projekt  „Szkoła większych szans” 
IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica 

ul. Akademicka 8, 21-500 Biała Podlaska 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

 
  

11.  
Funkcjonalny oświetlacz diodowy LED 

 
 

 

 

2.Zestaw preparatów mikroskopowych  -  1  zestaw 

 

Lp. PARAMETR /WYMAGANIA TAK/NIE 
1 Preparaty  tkankowe 

 

Wysokiej jakości preparaty biologiczne z opisami w języku 

polskim. 
 

Preparaty tkankowe (30 szt.) zawierają wybrane przykłady tkanek 

zwierzęcych i ludzkich. 

 

1.Nabłonek płaski, widok z góry 

2.Nabłonek wielowarstwowy płaski, przekrój 

3.Tkanka łączna luźna 

4.Tkanka chrzęstna, przekrój 

5.Tkanka kostna zbita, przekrój 

6.Krew ludzka, rozmaz 

7.Tkanka mięśniowa gładka, pojedyncze włókna 

8.Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana, przekrój podłużny i 

przekrój poprzeczny 

9.Rdzeń kręgowy królika 

10.Zakończenia komórek nerwowych królika 

11.Ściana żołądka 

12.Jelito cienkie, przekrój poprzeczny 

13.Jelito grube, przekrój poprzeczny 

14.Trzustka 

15.Pęcherzyk żółciowy, przekrój ściany 

16.Płuco, przekrój 

17.Tętnica i żyła, przekrój poprzeczny 

18.Nerka, przekrój podłużny 

19.Nerka z naczyniami krwionośnymi 

20.Jajnik, pęcherzyk Graafa, przekrój 

21.Węzeł chłonny, przekrój 

22.Cebulka włosowa, przekrój 

23.Wątroba świni, przekrój 

24.Tchawica, przekrój poprzeczny 

25.Jądro, kanaliki nasienne, przekrój poprzeczny 

26.Chromosomy człowieka 

27.Jajowód, przekrój poprzeczny 

28.Tkanka kostna, przekrój 

29.Nabłonek płaski ze złuszczających się ust 

30.Nabłonek urzęsiony, przekrój 
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2 Tkanki zwierzęce   

Wysokiej jakości preparaty biologiczne z opisami w języku 

polskim. 
 

Zestaw 10 szt. preparatów zawiera: 

1. Mitoza komórek 

2. Komórki krwi 

3. Komórki nerwowe 

4. Komórki mięśniowe 

5. Komórki chrzęstne 

6. Komórki tłuszczowe 

7. Komórki pigmentowe skóry 

8. Komórki nabłonkowe jelita (podłużne) 

9. Tkanka nabłonkowa z policzka (łuskowata) 

10. Komórki zwierzęce (wątroba salamandry) 

 

 

 

  

 

3.   Zestaw do wykrywania DNA   - 1  zestaw  

 
Lp. PARAMETR/WYMAGANIA TAK/NIE 

1 „Naszyjnik z DNA” 25 szt. – zestaw doświadczalny 

 

 

 

4.   Zestaw odczynników i sprzętu laboratoryjnego -15 zestawów 

 

Lp. PARAMETR/WYMAGANIA TAK/NIE 

1 W skład zestawu wchodzi: 
  odczyniki 21 szt. 

    próbówki 4 szt. 

    stojaki do próbówek 

    uchwyt do próbówek 

    palnik spiritusowy 

    rurki szklane 3 szt. 

    rurka gumowa 

    łyżeczka do odmierzania substancji 2 szt. 

    zlewka 100ml 

    kolba stożkowa 100ml, 

    pręcik szklany do mieszania 

    okulary ochronne 

    papierki lakmusowe 8 szt. 

    filtry papierowe 6 szt. 

    korki bez otworu 3 szt. 

    korki z otworem 2 szt. 

    lejek 

    instrukcja 

 

 

 

5. Kalkulator prosty  -    60 szt.             
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Lp. PARAMETR/WYMAGANIA TAK/NIE 

1 Zawiera cztery podstawowe działania matematyczne oraz liczy procent 

i pierwiastek kwadratowy 

 

 

  

6. Cyrkiel tablicowy  -  1 szt.         

Lp. PARAMETR/WYMAGANIA TAK/NIE 

1 Cyrkiel tablicowy na kredę okrągłą z kolcem wymiennym          

 

 

 

7.     Komplet przyborów magnetycznych -  1 zestaw     

    

Lp. PARAMETR/WYMAGANIA TAK/NIE 

1 Tablica pozioma 103 cm na 65 cm 

+  komplet 6 przyborów magnetycznych   

 

 

 

8.     Plansze do rysowania wykresów  - 1 zestaw     

    

Lp. PARAMETR/WYMAGANIA TAK/NIE 

1 Plansza dwustronna : Przebieg funkcji trygonometrycznych 

wymiar 140cm na 100cm 

 

 

 

9.     Plansze edukacyjne -  1 zestaw         

Lp. PARAMETR/WYMAGANIA TAK/NIE 

1 Plansze edukacyjne   70 cm na 100 cm      

W zestawie: 

1. Bryły obrotowe   

2. Czworokąty   

3. Funkcja i jej własności   

4. Funkcja kwadratowa   

5. Funkcja liniowa   

6. Funkcja wykładnicza i logarytmiczna   

7. Funkcje trygonometryczne   

8. Graniastosłupy   

9. Ostrosłupy   

10. Okrąg, koło   

11. Pola i objętości figur przestrzennych   

12. Pola i obwody figur płaskich   

13. Potęgowanie, pierwiastkowanie   

14. Procent prosty i składany   

15. Rodzaje kątów płaskich    

16. Trójkąty   

17. Wielościany foremne   

18. Wzory skróconego mnożenia, trójkąt Pascala 

19. Współrzędne punktu, współrzędne wektora    
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20. Zbiory, pojęcia      

21. Własności funkcji trygonometrycznych   

 

 

10.     Elektrometr Browna   -   1 szt.         

Lp. PARAMETR/WYMAGANIA TAK/NIE 

1 Elektrometr szkolny Brauna 

Zestaw zawiera szkolny elektrometr. Jego obudowa w kształcie 

walca ma średnicę 17 cm. Ścianka boczna obudowy jest 

metalowa. Wewnątrz obudowy, na odizolowanym od niej 

metalowym pręcie, jest zawieszona obrotowa wskazówka. 

Można ją obserwować przez szklaną, przezroczystą ściankę 

przednią na tle ścianki tylnej wykonanej ze szkła mlecznego. 

 

 

 

11.     Model silnika dwusuwowego -  1 szt.         

Lp. PARAMETR/WYMAGANIA TAK/NIE 

1 Wykonany z wielobarwnej plexy, model pozwala wyjaśnić 

zasady działania silnika dwusuwowego . 

Model silnika dwusuwowego, zaopatrzony w rozrząd i diodę 

imitującą świecę zapłonową .  

Wymiary modelu : 32 cm X 22 cm 

 

 

 

12.     Model silnika czterosuwowego   - 1 szt.         

Lp. PARAMETR/WYMAGANIA TAK/NIE 

1 Wykonany z wielobarwnej plexy, model pozwala wyjaśnić 

zasady działania silnika czterosuwowego. 

Model silnika czterosuwowego, zaopatrzony w rozrząd i diodę 

imitującą świecę zapłonową. 

Wymiary modelu 37 cm X 25 cm 

 

 

 

13.     Zasilacz prądu stałego i zmiennego  - 1 szt.   

       

Lp. PARAMETR/WYMAGANIA TAK/NIE 

1 Uniwersalny zasilacz prądu stałego i przemiennego 

przeznaczony do użytku szkolnego o natężeniu 

nieprzekraczającym 6 A. Napięcie wyjściowe regulowane jest 

skokowo co 1 V w zakresie od 1 V do 13 V. Zasilacz, oprócz 

zwłocznego bezpiecznika topikowego (na panelu czołowym), ma 

elektroniczne zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe 

(przeciwzwarciowe) z sygnalizacją optyczną. 

 

 

14.     Kalkulator programowalny -  1 szt.   

 

 (Model wzorcowy: Casio FX-5800P lub równoważny o parametrach nie niższych) 
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Lp. PARAMETR/WYMAGANIA TAK/NIE 

1 Funkcje i możliwości obliczeniowe kalkulatora: 

•   2, 8, 16 system liczbowy 

•   Całki i pochodne (numerycznie) 

•  Funkcje trygonometryczne i hiperboliczne 

•  Kombinacje i wariacje 

•  Liczby zespolone 

•  Konwersja współrzędnych biegunowych i prostokątnych 

•  Logarytm dziesiętny i naturalny 

•  Ułamki zwykłe (naturalnie zapisywane) 

•  26 (2398) komórek pamięci 

•  Notacja inżynierska 

•  Satystyka i regresja 

•  Rozwiązywanie równań 2  i 3 stopnia 

•  Rozwiązywanie układów równań (2 i 3 niewiadome) 

•  Operacje logiczne 

•  Silnia 

•  Potęga o dowolnym wykładniku 

•  Pierwiastek dowolnego stopnia 

•  3 jednostki kąta (DEG, RAD, GRA) 

•  Konwersja jednostek kąta 

•  40 stałych naukowych 

•  Obliczenia na macierzach 

•  128 zapamiętanych formuł 

•  Funkcja rozwiązywania wzoru 

•  Programowanie (28 Kb dostępnej pamięci) 

•  Komunikacja z innym kalkulatorem 

 

 

 

15.     Uniwersalny miernik elektroniczny prądu stałego i zmiennego -  1 szt.   

       

Lp. PARAMETR/WYMAGANIA TAK/NIE 

1 Wielofunkcyjny multimetr cyfrowy Voltcraft MT-52 

 Zakres pomiaru dźwięku: 35 – 100 dB (30 Hz – 10 kHz) 

± 5,5 dB 

 Zakres pomiaru względnej wilgotności powietrza: 33 – 

99% RH ± 3% RH 
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 Zakres pomiaru światła: 1 – 40 tys. luksów ± 6% 

 

 

  

 

 

 

     

16.     Silnik cieplny Sterlinga -  1 szt.   

       

Lp. PARAMETR/WYMAGANIA TAK/NIE 

1 Działający i wytrzymały model silnika Stirlinga  

 

17.     Oscyloskop elektroniczny analogowy liczba kanałów 1   10MHz  -   1 szt.   

       

Lp. PARAMETR/WYMAGANIA TAK/NIE 
1 Lampa oscyloskopowa: napięcie przyspieszenia: 120V,  

rozmiar: 60x48mm (8x10 dz) 
 

2 Odchylanie pionowe: czas narastania: ≤35ns,  

czułość: 5mV/dz…5V/dz ±3%,  

impedancja wejściowa: 1MΩ ±3%, 30pF ±5pF,  

maks. napięcie wejścia: 400V (peak-peak),  

pasmo (-3dB): DC 0…10MHz, AC 10Hz…10MHz,  

współczynnik regulacji: ≥2,5:1 

 

3 Wyzwalanie: czułość: 1dz (Int); 0,3V (Ext),  

impedancja wejścia EXT: 1MΩ ±3%, 30pF ±5pF,  

maks. Napięcie wejścia EXT: 400V (peak-peak),  

tryby wyzwalania: NORM, AUTO, TV,  

źródła wyzwalania: INT, LINE, EXT 

 

4 Odchylanie poziome: podstawa czasu: 0,1µs/dz…0,1s/dz ±3%,  

współczynnik regulacji: ≥2,5:1 
 

5 Tryb X - Y10Hz…500kHz,  

czułość: 0,5V/dz,  

pasmo (-3dB) 

 

6 Kalibracja: napięcie: 0,5V ±2%,  

źródło: 1kHz ±2% 
 

7 Wymiary: 190 x 130 x 270 mm  
8 Źródło zasilania: 230VAC ±10% 50/60Hz  
9 Pobór mocy: 25 W  
10 Wyposażenie: kabel zasilający, sonda oscyloskopowa z dzielnikiem 

1:1/10:1 
 

 

18.     Waga szkolna elektroniczna -  1 szt.   

       

Lp. PARAMETR/WYMAGANIA TAK/NIE 

1 Zakres ważenia wagi 0-500 g, działka odczytowa 0,1 g, 

dokładność ważenia (działka elementarna) 1 g. Szalka średnicy 

ok 150 mm. Waga może być zasilana z 4 baterii AA lub 

opcjonalnie z zasilacza sieciowego 9 V/100 mA 
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19.     Wskaźnik laserowy czerwony - 1 szt.   

       

Lp. PARAMETR/WYMAGANIA TAK/NIE 

1 Moc minimalna 100 mW, zasilanie bateriami typu AAA, 

emitowana wiązka barwy czerwonej. 

 

 

20.     Wskaźnik laserowy zielony - 1 szt.   

       

Lp. PARAMETR/WYMAGANIA TAK/NIE 

1 Moc minimalna 50 mW, zasilanie bateriami typu AAA, 

emitowana wiązka barwy zielonej. 

 

 

 

21.    Termometr bezdotykowy - 1 szt.   

       

Lp. PARAMETR/WYMAGANIA TAK/NIE 

1 Termometr laserowy (pirometr) 

Zakres temperatur -20C – 300C 

Dokładność +/- 1C 

 

 

 

22.    Aparat do badania prawa Boyle’a - 1 szt.   

       

Lp. PARAMETR/WYMAGANIA TAK/NIE 

1 Urządzenie składa się z odpompowanej z powietrza U - rurki, 

zbudowanej z elastycznego, łatwego do montażu materiału, 

wypełnionej rtęcią i połączonej szczelnie ze zbiornikiem z 

badanym gazem. Przez podnoszenie lub opuszczanie drugiego 

ramienia U- rurki osiąga się wzrost lub obniżenie wartości 

ciśnienia badanego gazu nad rtęcią, a tym samym zmianę 

zajmowanej przez niego objętości. Wykonując odpowiednie 

pomiary można sprawdzić słuszność prawa Boyle’a. 

 

Podstawowe komponenty: 

 Pionowa podstawa z poprzecznymi prowadnicami i podwójną 

skalą w mm  Zestaw prowadnic  Szklany cylindryczny zbiornik z 

kurkiem zamykającym, szczelny, z podziałką  Rurka pomiarowa 

z podziałką, przezroczysta i elastyczna  Zbiornik kompensacyjny 

otwarty z jednej strony i wyposażony w wylot z drugiej strony. 

 Rtęć do napełnienia przyrządu 

 

 

 

23.    Magnesy neodymowe  -  1 zestaw   

       

Lp. PARAMETR/WYMAGANIA TAK/NIE 
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1 1 szt. magnes neodymowy o kształcie walca średnicy 3-6 cm i 

wysokości 2-3 cm 

 

2 1 sz magnes neodymowy o kształcie prostopadłościennym 4,2cm 

x4,2cm x1cm 

 

 

24.    Plansze językowe z j. francuskiego -   1 zestaw 

       

Lp. PARAMETR/WYMAGANIA TAK/NIE 

1 Plansze językowe z j. francuskiego  zestaw   
Wydawnictwo: ELI PUBLISHING (ELI European Language 

Institute) 

W skład zestawu wchodzą: 

1. Posters Actifs Base - 50cm / 70cm 

2. Posters Actifs - 50cm / 70cm 

3. Flip Posters Base - 64x50cm (Français) 

4. Flip Posters Plus - 70x50cm (Français) 

5. Flip Posters Plus - cahier d'activités 

6. Flip Posters Plus - guide du professeur 

 

 

 

25.     Gry planszowe w j. francuskim - 1 zestaw 

 

 

 

 

  

Lp. 

PARAMETR/WYMAGANIA TAK/NIE 

1 Wydawnictwo: ELI PUBLISHING (ELI European Language 

Institute) 

W skład zestawu wchodzą: 

1. Championnat de français 

2. Questions a la chaine A2-B1 

3. L'Ile aux prépositions 

4. Le Grand Jeu des Verbes 

5. Les Dominos de la Journée A2 - B1 

 

 

 

26.    PhotoCartes – karty do nauki j.francuskiego  -  1 zestaw   

      

Lp. PARAMETR/WYMAGANIA TAK/NIE 

1 ELI Photo Cartes Français - Images pour un usage créatif du 

français wyd. ELI PUBLISHING (ELI European Language 

Institute) 

Eli 

 

http://www.ettoi.pl/index/manufacturers_id/1
http://www.ettoi.pl/index/manufacturers_id/1
http://www.ettoi.pl/index/manufacturers_id/1
http://www.ettoi.pl/index/manufacturers_id/1
http://www.ettoi.pl/index/manufacturers_id/1
http://www.ettoi.pl/index/manufacturers_id/1
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2  Flip Posters Plus - 70cmx50cm wyd. ELI PUBLISHING (ELI 

European Language Institute) 

 

 

 

 

 

 

Część 3  - dostawa filmów i audiobooków edukacyjnych 

 

1. Nagrania audio z j. Francuskiego - 1 zestaw  

W zestawie : 

a. 2009 - Profesor Pierre 6.0 Słownictwo dla początkujących, średnio 

zaawansowanych i zaawansowanych 

b. Profesor Pierre (francuski) - Intensywny kurs  

 

2. Audiobooki w j. francuskim - 3 szt. 

Wydawnictwo: Gallimard 

w tym: 

a. L'élégance du hérisson, 1CD/mp3 Lu par Myriam Boyer et Salomé Lelouch 1 szt. 

b.  Le temps haletant et autres počmes, 1CD Lu par Jacques Bonnaffé  1szt.             

c. Le Ballon et Autres Histoires du Petit Nicolas CD audio Sélection de 7 histoires.  

Retrouvez ces histoires dans l'ouvrage Le Petit Nicolas - Le ballon et autres histoires 

 inédites, IMAV Edition    1 szt. 

 

3. Filmy w j. francuskim      -   1     zestaw   

w zestawie: 

 

I. kolekcja filmu kostiumowego  

1. Angelika i król (Kolekcja filmu kostiumowego) (digibook) [DVD] 

Angélique et le roy 

2. Cud wilków (Kolekcja filmu kostiumowego) (digipack) [DVD] 

Blood on His Sword 

3. Markiza Angelika (Kolekcja filmu kostiumowego) (digibook) [DVD] 

Angélique, marquise des anges 

4. Piękna Angelika (Kolekcja filmu kostiumowego) (digibook) [DVD] 

Merveilleuse Angélique 

5. Serce i szpada (Kolekcja filmu kostiumowego) (digipack) [DVD]+[KSIĄŻKA] 

Le capitan 

6. Tajemnice Paryża (Kolekcja filmu kostiumowego) (digibook) [DVD] 

Les mystères de Paris 

7. Trzej muszkieterowie cz. 1 - Diamentowe spinki królowej (Kolekcja 

http://www.ettoi.pl/index/manufacturers_id/1
http://www.ettoi.pl/index/manufacturers_id/1
http://ksiegarniaedukator.pl/index.php/s/wyniki/k/wydawca/id/13


   

 

 

 

 

Projekt  „Szkoła większych szans” 
IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica 

ul. Akademicka 8, 21-500 Biała Podlaska 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

 
  

filmukostiumowego) (digipack) Les trois mousquetaires: Première époque - Les 

ferrets de la reine 

8. Trzej muszkieterowie cz. 2 - Zemsta Milady (Kolekcja filmu kostiumowego) 

(digipack)  

Vengeance of the Three Musketeers 

 

      II. Coffret 90 ans Warner "Comédies musicales" - 10 Films, Inclus le magnet "Un     

           américain à Paris" Contenu du DVD 

    Les 10 Films : 

    a)  Chantons sous la pluie 

    b)  Brigadoon 

    c)  Le magicien d'Oz 

    d)  Un américain à Paris 

    e)  Une étoile est née 

    f)  Entrons dans la danse 

    g)  Le chant du Missouri 

    h)  Le Pirate 

    i)  Un jour à New York 

    j)  Tous en scène ! 

      III.  Coffret Dreamworks - Edition Spéciale Fnac Les 10 films         

             Shrek 1, 2, 3, Madagascar 1 & 2, Kung Fu Panda, Monstres contre Aliens, Nos 

voisins  

             les hommes, Bee Movie, Souris City…) 
 

4. Filmy DVD       - koło filmowe   -      1     zestaw  
w zestawie: 

 

1. Brzdąc (Charlie Chaplin) 

2. Buntownik bez powodu 

3. Pół żartem pół serio 

4. Amadeusz 

5. Lista Schindlera 

6. Lot nad kukułczym gniazdem 

7. Stowarzyszenie Umarłych Poetów 

8. Życie jest piękne 

9. Requiem dla snu 

10. Gran Torino 

11. The Social Network 

12. Wiedźma wojny 

13. Spirited Away: W krainie bogów 

14. Czekając na Joe 

15. Ojciec chrzestny 

16. Przesłuchanie 

17. Ziemia obiecana 

18. Róża 

19. Przypadek (Kieślowski) 

20. Czarny czwartek 
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5. Filmy o sztuce -   1 zestaw 
w zestawie: 

 

a. BBC.HISTORIA WIELKICH DZIEŁ  cz.1  

Seria 1 ARCYDZIEŁA XX WIEKU: Gustaw Klimt – Pocałunek, Salvador dali – Chrystus 

św. Jana od Krzyża, Pablo Picasso – Panny z Avignon 

reżyser – różni, producent Best Film  

liczba nośników – 3 DVD             

b. BBC.HISTORIA WIELKICH DZIEŁ  cz.2 

reżyser – różni, producent Best Film  

liczba nośników – 3 DVD       

c. BBC. POTĘGA SZTUKI,  

8 artystów i ich dzieła,  

reżyser – różni, producent Best Film  

liczba nośników – 4 DVD       

d. POTĘGA SZTUKI: Caravaggio/ Bernini   

czteroodcinkowa opowieść o tworzeniu, 

reżyser  Hindmarch Carl, producent Best Film 

liczba nośników – 1 DVD       

e. POTĘGA SZTUKI: Van Gogh/ Turner 

reżyser  Hindmarch Carl, producent Best Film 

liczba nośników – 1 DVD        

f. POTĘGA SZTUKI: Picasso / Rothko 

reżyser  Hindmarch Carl, producent Best Film 

liczba nośników – 1 DVD        

g. POTĘGA SZTUKI: Rembrandt / David 

reżyser  Hindmarch Carl, producent Best Film 

liczba nośników – 1 DVD        

h. MŁYN I KRZYŻ 

Reżyser Majewski Lech, dystrybutor Galapagos 

liczba nośników – 1 DVD       

i. TAJEMNICE LEONARDA DA VINCI  liczba nośników – 1 DVD  

 

6. Filmy z doświadczeniami chemicznymi -  5 szt. 
 

            Chemia A , CHEMIA B, CHEMIA C, CHEMIA D , CHEMIA E     Wyd. SFE 

NAUKA 

            Nośniki- DVD   

 

7. Nagrania lektur -      10szt. 
w tym: 

a. „Lalka” Ber Ryszard DVD 

b. „Moralność pani Dulskiej” Zygadło Tomasz DVD 

c. „Ferdydurke” Wojtyszko Maciej DVD 

d. „Kartoteka’ Kieślowski Krzysztof DVD   

e. „Pamiętnik z Powstania Warszawskiego” Zmarz-Kaczanowska Maria DVD 

f. „Wesele” Wajda Andrzej DVD 

g. „Tango” Englert Maciej DVD 

h. „Proces” Holland Agnieszka 

i. „Teatr.Różewicz” Różewicz T., Świniarski K. DVD  
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j. „Świętoszek” Hubner Zygmunt 

 

8. Filmy edukacyjne Biologia -  6 szt. 

 

Życie gadów i płazów  box 2xDVD EdukatorFilm 

Życie ssaków box 3xDVD   EdukatorFilm 

 

9. Multimedia dla aktorów (filmy DVD z przedstawieniami teatralnymi)  -  10 szt. 
Tytuły: 

1. Mieszczanin szlachcicem Jerzy GruzacTVP S.A., DVD  

2. Elżbieta królowa Anglii Ferdynand Bruckner TVP S.A., DVD  

3. Moralność pani Dulskiej Tomasz Zygadło TVP S.A., DVD  

4. Kolacja na cztery ręcereż.: Kazimierz Kutz nośnik: DVD 

5. Trzy siostry reż.: Aleksander Bardini nośnik: DVD 

6. Ławeczka reż.: Maciej Wojtyszko nośnik: DVD 

7. Emigranci reż.: Kazimierz Kutz nośnik: DVD 

8. Tango - Sławomir Mrożek (Teatr Telewizji) reż.: Maciej Englert nośnik: DVD 

9. Świętoszek reż.: Zygmunt Hubner nośnik: DVD 

10. Damy i Huzary reż.: Olga Lipińska nośnik: DVD 

 

 

Część 4  dostawa podręczników i materiałów dydaktycznych 

 

1. Zestaw dla aktora  -  15      zestawów   

W zestawie: 

1. Teczka. 

2. Zajęcia artystyczne. Zajęcia teatralno-aktorskie. Podręcznik. Ciekawi świata. Operon 2012  

3. Być aktorem Podstawy techniki aktorskiej, Siedlecki Andrzej, Wyd.Fosze, 2010  

4. Łamańce z dedykacją czyli makaka ma Kama, Bogumiła Toczyńska, Wyd. Podkowa  

5. Tytuł: Cztery na cztery. Utwory z dialogami Autor: Radosław Figura  

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka 

6. Tytuł: Trzy dramaty. Antygona, Król Edyp, ElektraAutor: Sofokles  

Wydawnictwo: Zysk i S-ka  

 

2. Podręczniki do nauki języka niemieckiego  - 12 szt. 
 

Jarosłąw Grzywacz  ABC maturalne. Egzamin z j.niemieckiego . Poziom podstawowy i 

rozszerzony.  Wyd. WSIP   

 

3. Zestaw testów d matury z angielskiego - 16 szt. 

„Testy maturalne Język angielski" wyd. Longman (najnowsze wydanie). 
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4. Repetytoriumdo matury  z angielskiego - 40 szt. 

 

Matura podstawowa. Repetytorium z testami. wyd. Macmillan. 

 

5. Słowniki z j. angielskiego   - 16 szt. 

"Longman słownik współczesny wydanie drugie" 

 

6. Repetytorium do matury z j. angielskiego – poziom podstawowy - 28 szt. 

Matura podstawowa. Repetytorium z testami. Wyd. Macmillan 

 

7. Repetytorium do matury z j.angielskiego – poziom rozszerzony -  42szt. 

 

      Repetytorium. Poziom rozszerzony  Wyd. Express Publishing. 

 

   8. Słowniki z j.angielskiego     - 14 szt. 
"Longman. Słownik współczesny. wydanie drugie" 

 

9.Zestawy testów maturalnych -  41 szt. 

    "Repetytorium z testami" Wyd. Express Publishing 

 

10. Podręczniki do kultury Wielkiej Brytanii   -  15szt.. 

„A Concise History of Britain” Wyd. La Spiga Modern Languages 

 

11.Podręczniki do kultury USA  -  15szt. 

„A Concise History of the United States” Wyd. La Spiga Modern Languages 

 

12. Zbiory zadań maturalnych – podstawowe/ matematyka -  60 szt. 

W zestawie rozumianym jako 1 szt. : 

 

1)WYDAWNICTWO OE PAZDRO „Powtórka przed maturą”. Matematyka. Zadania 

   Zakres podstawowy.(wydanie 2011, ew. wznowione )   

 

2) Arkusze maturalne. Matematyka. Poziom podstawowy. Wydawnictwo AKSJOMAT – 

Toruń ( wydanie 2012 , ew. najnowsze wydanie)    

 

3) MATEMATYKA. TYDZIEŃ PO TYGODNIU DO MATURY.POZIOM 

PODSTAWOWY.WYDAWNICTWO ZIELONA SOWA   

 

13. Zbiory zadań maturalnych – rozszerzone/ matematyka   -  44szt. 

W zestawie rozumianym jako 1 szt. : 

1) Matematyka. Zbiór zadań maturalnych i zestawy maturalne. Poziom rozszerzony. 

WYD. Nowa Era (wydanie drugie Warszawa 2012)   

 

2) MATURA 2014. MATEMATYKA. ZAKRES ROZSZERZONY. TESTY I 

ARKUSZE, WYDAWNICTWO OPERON    

 

14. Arkusze maturalne z rozszerzeniem/matematyka  -  60szt. 
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W zestawie rozuminym jako 1 szt: 

1) Matematyka. Próbne arkusze maturalne. Poziom rozszerzony. WYDAWNICTWO OE 

PAZDRO (najnowsze wydanie). 

2) Arkusze maturalne. Matematyka. Poziom rozszerzony. Wydawnictwo AKSJOMAT – 

Toruń ( wydanie 2012 , ew. najnowsze wydanie)    

15. Repetytorium do matury  -  12 szt.  

W zestawie rozumianym jako 1 szt: 

1. Zdam maturę Język Francuski Egzamin ustny. Nowy 2012 

2. Zdam maturę Język Francuski 2 egzamin pisemny.  

 

16. Zestaw dla ucznia    - j.polski   -   12 zestawów 

W zestawie: 

1. Język polski. Matura 2014. Vademecum maturzysty.  Wyd. Operon 

2. Fiszki maturzysty.  Seria: Oldschool. 

 

17. Podręczniki do j. rosyjskiego  -  15 zestawów 

w zestawie: 

1. Język rosyjski. Matura 2013. Arkusze egzaminacyjne. Wyd. Omega 

2. D. Chuchmacz, H. Ossowska „Wot grammatika!” Repetytorium gramatyczne z języka 

rosyjskiego z ćwiczeniami. WSzPWN. 

 

18. Zbiory zadań z fizyki -  28 szt. 

Wojciech M. Kwiatek, Iwo Wroński , wyd. ZamKor 

Pełne przygotowanie do matury z fizyki. Zadania maturalne . 

 

Część 5 -  Materiały na scenografię i kostiumy 

1. Materiały na scenografię i kostiumy -  1 zestaw 

w zestawie: 

1. maski białe Robot – 16 szt.  

2. peruki męskie- 4 sztuki (Peruka MNICH, Peruka DEVIL PUNKY, Peruka MUSZKIETER 

czarna, Peruka SĄDOWNIK) 

3. peruki damskie-4 sztuki(Peruka GLAMOUR brązowa, Peruka SUPERSTAR blond, Peruka 

SYRENA czerwono-czarna-ł Peruka BABE czarna) 

4. Czarny materiał poliester /podszewka/ -30m 

5. Czerwony materiał poliester 10m 

6. Biały materiał poliester- 20m  
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7. Wąsy- Wąsy BOBBIE czarne , Zarost muszkietera, Broda pirata czarna, Zarost diabelski – 

czarny 

8. maska czarny kot- 

9. maska dominacja czarna- 

10. rękawiczki białe – 2 pary 

11.rękawiczki wiedźmy 

12. rękawice długie czarne 

13. Rękawiczki aksamitne – bordowe 

14. dmuchany duży brzuch 

15. krew w kapsułkach-2 zestawy po 10 kapsułek 

16. sztylet z chowającym się ostrzem 

17.trójząb diabelski brokatowy 

18. Łańcuchy skazańca  

19. zestaw anioła : skrzydła i aureola  

20. taśma klejąca dwustronna  

21. Kartony- 5 arkuszy. 

  

Część 6 -  dostawa materiałów biurowych 

 

1. Tablica obrotowa biała magnetyczna   1 szt. 

 

Wymiary 170x100 cm 

Powierzchnia Biała, suchościeralna, magnetyczna 

Powierzchnia typ ULTRA 

Rodzaj pisaka Markery zmywalne do tablic 

Wyposażenie:  

1) Blokada kół  

2) Regulacja kąta nachylenia tablicy 

3) Rynienka aluminiowa dł. 30 cm  

4) Instrukcja montażu. 

 

2. Mazaki do tablicy  -   1zestaw 

(w każdym dostępnym kolorze) 

 

3. Magnesy do tablicy - 1 zestaw 

4. Papier do ksero A4   -  70ryz 

papier xero, a4, gramatura -80g/m2, klasa C 

5. Tablica Flipchart – 1 szt  
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Flipchart 2x3 dwustronny  

a) powierzchnia suchościeralno-magnetyczna dwustronnonna 

b) możliwość pisania markerami suchościeralnymi po powierzchni tablicy lub na 

bloku  

c)  rama z anodowanego aluminium 

d) dwie półki na markery 

e)  jeden uniwersalny uchwyt do zawieszania bloku  

f) konstrukcja aluminiowa 

g)  podstawa mobilna wyposażona w kółka z hamulcem 

Do zestawu komplet markerów. 

 

6. Papier do Flipchartu (bloki)-  20 szt. 

 

7.Zestaw narzędzi do rysowania -  15 zestawów 
 a)  ołówki wkłady grafitowe nr 2B  (miękkie, do ołówka typu Kubuś), 

    ( opakowanie zawiera 6 sztyftów o średnicy 5,6 mm dł.12 cm)  

 b)  wkłady grafitowe nr 6B  (miękkie, do ołówka typu Kubuś), 

             (1 opakowanie zawiera 6 sztyftów o średnicy 5,6 mm dł.12 cm)   

c) wkłady węglowe miękkie do ołówka Kubuś - w opakowaniu 6 sztuk  

 d) sepia jasna (1 opakowanie zawiera 6 sztyftów)   

e)  sepia ciemna(1 opakowanie zawiera 6 sztyftów)   

 
8.Zestaw przyborów do rysowania -  1 zestaw 

a)  nóż segmentowy Olfa do papieru    2 szt. 

b)  linijki: metalowa dł. 1 m. 2 szt.;  plastikowa dł. 30 cm  5 szt. 

c)  klipsy metalowe (do mocowania papieru na desce) 41 mm szer. 30 szt. 

d)  piórko bambusowe dwustronne, nacięte obustronnie, do rysunku i kaligrafii  20 szt 

 e)  stalówka do kaligrafii D. Leonardt,  Ścięta Artystyczna szer. 2.50 mm 20 szt.  

 f)   pisaki do kaligrafii ZIG Calligraphy ze ściętą końcówką do tuszu na bazie wody, do  

kartek okolicznościowych, o szer. 2 mm i 3 mm   4 szt.  

 g)     obsadka naturalna DEM ON do stalówek  15 szt.  

 h)     tusz kreślarski czarny „Astra” 35 ml. Słoiczek     5 szt. 

          i)     kolorowe tusze kreślarskie, 6 kolorów w zestawie kpl. 

 

9.Artykuły papiernicze do rysunku i kaligrafii  - 1 zestaw   
 

         a)   blok papieru milimetrowego Canson A4 50 kartek  3 szt.  

         b)   karton brystolu A1 do rysunku 100 szt.  

 

10.Zestaw farb akrylowych Phoenix (12 kolorów) 12 ml -  1 zestaw 

   15 kompletów w zestawie 

 

11. Zestaw farb akwarelowych  Phoenix 12 kolorów 12 ml - 1 zestaw 

       a)  15 kompletów farb 
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        b)  werniks błyszczący wodoodporny 118 ml do akryli 3 szt. 

 

12. Blok akwarelowy Daler Rowney 300g, 12 ark, 40.6x30.5 cm - 8 szt. 

 

13. Podobrazie -  1 szt. 

     (7podobrazi z bawełny w bloku  Gamma Tela 300g. 10 ark, 34x48 cm) 

 

14.  Blejtram -  15 sztuk 

      (blejtramy bawełniane 40x50 i 40x60cm) 

 

15.Pastele suche Koh-i-Noor, zestaw 36 kolorów(jako kpl)  -   5 szt. 
 

16.Płyn maskujący (lateks naturalny)150 ml Szmal. Art. -  15 szt. 

 

17.Fiksatywa  -  15 szt. 

 

18.Gumy "chlebowe"  -  15 szt. 
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       Pieczęć Wykonawcy         

                                                          Załącznik nr 2  

 

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Nazwa Wykonawcy:................................................................................................................. 

Adres:........................................................................................................................................ 

Tel./Fax:.................................................................................................................................... 

Regon:........................................................ 

NIP:   ......................................................... 

Dla (Zamawiającego):............................................................................................................... 

                                   ................................................................................................................ 

W odpowiedzi na zaproszenie do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907  

z późn.zm.) na: 

 

zakup wraz z dostawą sprzętu multimedialnego, komputerowego, oprogramowania 

komputerowego, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych i biurowych dla 

uczestników projektu „Szkoła większych szans” część nr …………………. 

 

1. Oferuję/ emy: 

1) wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ za: 

cenę netto ……………. zł 

słownie: 

…………………………………………………………………………………. 

cena brutto ………………………….. zł 

słownie: 

…………………………………………………………………………………. 



   

 

 

 

 

Projekt  „Szkoła większych szans” 
IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica 

ul. Akademicka 8, 21-500 Biała Podlaska 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

 
  

 

2. Akceptuje termin realizacji zamówienia -   10 dni od daty podpisania umowy. 

3. Akceptuję warunki określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 

4. Uważam się za związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 

5. W przypadku wyboru oferty firma zobowiązuje się do: 

a) podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 

6. Powierzam do wykonania podwykonawcy następującą część niniejszego zamówienia 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………/ Niniejsze 

zamówienia będę realizował bez udziału podwykonawców.* 

7. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

Strona 

 

1) ..............................................................................................  .............. 

2) ..............................................................................................  .............. 

3) ..............................................................................................  .............. 

8. Niniejszym informuję, że niżej wymienione dokumenty stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  

O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zgodnie z art. 11 ust. 4 (Dz.U. z 2003 r. Nr 153 

poz. 1503). 

1) ............................................................................................................................. 

2) ............................................................................................................................. 

 

9. Oferta została złożona na ................................ ponumerowanych stronach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................................................                  .................................................................... 

        miejscowość                     data                       podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) 

                                                                                                   przedstawiciela(-li) firmy Wykonawcy 
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* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

  

...................................................                            

            

                                                                                    Załącznik nr 4 

 

 

Oświadczenie 

 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia na: 

zakup wraz z dostawą sprzętu multimedialnego, komputerowego, oprogramowania 

komputerowego, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych i biurowych dla 

uczestników projektu „Szkoła większych szans” 

 

reprezentując wykonawcę (nazwa) 

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z poźn. zm.) tzn.: 

 

1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2. posiadam niezbędną wiedzę; 

3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
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 ......................................................................................... 

  (data i podpis upoważnionego  

przedstawiciela wykonawcy) 

 

 

 

                                                                                                          Załącznik Nr 5 

.................................................. 

      (pieczęć wykonawcy) 

 

 

 

 

Oświadczenie 

 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia na: 

zakup wraz z dostawą sprzętu multimedialnego, komputerowego, oprogramowania 

komputerowego, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych i biurowych dla 

uczestników projektu „Szkoła większych szans” 

 

 

reprezentując wykonawcę (nazwa) 

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w 

przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy- Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ......................................................................................... 
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  (data i podpis upoważnionego  

przedstawiciela wykonawcy) 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                
Załącznik nr 6  

 

 

 

Oświadczenie z art.26 ust.2d 

Ustawy prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.) 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenie zamówienia na: 

zakup wraz z dostawą sprzętu multimedialnego, komputerowego, oprogramowania 

komputerowego, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych i biurowych dla 

uczestników projektu „Szkoła większych szans” 

Informuję że*: 

 nie należę 

 

do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów ( Dz.U. Nr 50, poz.331 z późn.zm.). 

 

 należę  

do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów ( Dz.U. Nr 50, poz.331 z późn.zm.).W związku z 

powyższym przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o 

której mowa w art.25 ust 2 pkt.5 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz,U. z 2013r.  

poz. 907 z późn.zm.): 

1. 

……………………………………………………………………………………………. 

2. 

……………………………………………………………………………………………. 

3. 

……………………………………………………………………………………………. 

 
* zaznaczyć właściwe 
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………........................................................................ 

      (data i podpis upoważnionego przedstawiciela 

wykonawcy) 

 

                                    

Załącznik nr 7  

Wzór umowy 

UMOWA nr ……….. 

zawarta w dniu ………………………………… w Białej Podlaskiej pomiędzy:  

reprezentowanym przez:  

zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 

  

a: ………………………………………………………………………………………….. 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”  

  

§ 1 

Podstawa umowy 

 

1. Umowa niniejsza została zawarta w rezultacie przeprowadzenia postępowania  

o dokonanie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

art. 10 i 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013  

poz. 907 – z późniejszymi zmianami).  

2. Przedmiotem umowy jest dostawa pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych do 

projektu: „DROGA DO SUKCESU” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1. Wyrównanie 

szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w 

systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o 

utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług. 

 

§ 2 

Przedmiot umowy, termin dostawy i cena 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia własności fabrycznie nowych  

urządzeń/licencji oprogramowania komputerowego zgodnie zwanych dalej „towarem”  

i wydać mu towar zgodny z ofertą z dnia …………… do 10 dni od dnia zawarcia umowy.  

1. Część ……………..  

2. Cześć …………….  

2. Towar określony w ust.1 dostarczony zostanie transportem Wykonawcy i na jego koszt na  

adres: IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica , 21-500 Biała Podlaska, ul. 

Akademicka 8. 

3. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami 

są:  Pani Beata Samojluk. 

4. Cena brutto towaru wynosi: ………………. zł ( słownie) ………………………………... 
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5. Cena zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz 

warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym podatek od towarów i usług, 

podatek akcyzowy oraz upusty, rabaty, koszty transportu do bezpośredniego użytkownika, 

opakowania, ubezpieczenia towaru na czas transportu, koszty odprawy celnej w ramach 

importu bezpośredniego, instalacji i pierwszego uruchomienia i instrukcji obsługi.  
 

 

 

§3 

Gwarancja i serwis ( dotyczy sprzętu multimedialnego) 

 

1. Wykonawca udzieli gwarancji i zapewni serwis:  

1) Dostawca udziela gwarancji odnośnie jakości i trwałości na dostarczone produkty  

na okres co najmniej 12 miesięcy. W przypadku utraty walorów użytkowych  

urządzenia, na skutek zastosowania dostarczonych materiałów o nieodpowiedniej  

jakości, powstałe straty bądź koszty po stronie Odbiorcy ponosi Dostawca.  

Potwierdzeniem udzielonej gwarancji jest wystawiona karta gwarancyjna.  

2) Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na czas trwania gwarancji.  

3) Zgłoszenie naprawy/usterki nastąpi telefonicznie, faxem lub pocztą elektroniczną.  

4) Zamawiający wymaga czasu reakcji serwisu najpóźniej w następnym dniu  

roboczym. Przez czas reakcji należy rozumieć zgłoszenie się montera serwisu  

do miejsca użytkowania uszkodzonego sprzętu.  

5) Naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu.  

6) W przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania  

sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego  

dostawę po dokonaniu naprawy.  

7) Okres trwania gwarancji będzie przedłużony o czas trwania naprawy.  

8) W przypadku nie wykonania naprawy w terminie 14 dni, lub wystąpienia  

kolejnych awarii po wykonaniu wcześniej 2 (dwóch) napraw, wykonawca  

zobowiązuje się do wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad w terminie 7 dni  

od zaistnienia okoliczności powodujących tę wymianę.  

9) Na sprzęt wymieniony, okres gwarancji biegnie na nowo od dnia przekazania  

go do użytkowania.  

 

§4 

Odbiór towaru 

 

1. Ilościowego i technicznego odbioru towaru dokona upoważniony przedstawiciel  

Zamawiającego.  

2. Odbiór towaru zostanie potwierdzony protokołem, podpisanym przez przedstawicieli  

każdej ze stron – załącznik do umowy. 

3. Osoby odpowiedzialne za odbiór sprzętu oraz podpisywanie protokołów  

odbioru:…………………………………………………..  

4. Wymagania dodatkowe. 

4.1. Do każdego urządzenia musi być dołączona karta gwarancyjna producenta oraz  

instrukcja obsługi w języku polskim. 

4.2. Dostawa obejmuje rozładunek, wniesienie, rozpakowanie i sprawdzenie działania  
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w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego.  

4.3. Zaoferowany sprzęt, pomoce dydaktyczne winny spełniać wszystkie warunki  

wymienione w SIWZ i w załącznikach. Projekt  „Szkołą większych szans”  

5. Dostarczone oprogramowanie komputerowe nie może naruszać przepisów prawa  

powszechnie obowiązującego, a w szczególności praw autorskich i licencji innych  

podmiotów. 

6. Zamawiający musi otrzymać od Wykonawcy przed podpisaniem protokołu odbioru  

następujące dokumenty: 

a) szczegółowe instrukcje, instrukcje eksploatacyjne, instrukcje obsługi w języku  

polskim dotyczące użytkowania dla każdej jednostki dostarczonego sprzętu,  

b) wszystkie sterowniki do zainstalowanych urządzeń dla każdej jednostki  

dostarczonego sprzętu,  

c) dokumenty licencyjne na zakupione oprogramowanie,  

d) okablowanie niezbędne do podłączenia i prawidłowego działania dla każdej jednostki  

dostarczonego sprzętu.  

§5 

Postanowienia finansowe i handlowe 

 

1. Podstawę do zapłaty ceny za przedmiot umowy będzie stanowiła faktura wystawiona na  

podstawie protokołu odbioru potwierdzającego zgodność dostawy z wymaganiami  

określonymi niniejszą umową.  

2. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek wskazany na fakturze w terminie 30 dni  

od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT,  

z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w zapłacie.  

3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada NIP:  

……………………………….  

4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada NIP:  

………………………….  

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

 

§6 

Podwykonawcy 

 
1. Strony ustalają, że zgodnie z treścią złożonej oferty, części zamówienia obejmujące:  

................................................................................................................................  

Wykonawca będzie realizował za pomocą Podwykonawcy.  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie poczynania Podwykonawców, których  

zaangażował do części wykonywanych robót, tak jak za działania własne. 

 

§7 

Kary umowne 

 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zastrzegają 

stosowanie następujących kar umownych:  

1.1. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad w ciągu 7 dni roboczych licząc od  

dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  

karę umowną w wysokości 0,1 % ceny za przedmiot sprzedaży za każdy dzień zwłoki  

w jego dostawie lub zwłoki w usunięciu wad, lecz nie więcej niż 10 % ceny.  
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1.2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny  

przedmiotu sprzedaży z tytułu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub przez  

Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.  

2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego  

kary umowne. Projekt „Szkołą większych szans”  

adres 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia.  

 

 

 

§8 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej i winno być dokonane w terminie 30 dni  

od dnia powzięcia informacji o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia.  

2. Zamawiający może odstąpić od umowy również w następujących przypadkach:  

1)  jeżeli Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej  

Umowy lub przerwał ich wykonanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, na  

okres dłuższy niż 7 dni;  

2) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy  

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia  

Umowy;  

3)  w razie nieotrzymania przez Zamawiającego środków budżetowych od właściwego  

dysponenta, koniecznych do realizacji niniejszej Umowy.  

3. W razie odstąpienia od Umowy, na zasadach określonych w ust. 2 pkt 1, Zamawiający ma  

prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości określonej w §7 ust. 1 pkt  

1.2, co nie wyklucza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy  

szkoda przekroczy wartość ustalonej kary.  

4. W przypadkach opisanych w ust.2 pkt 2 i pkt 3, przepis §7 ust. 1 pkt 1.2 nie ma  

zastosowania.  

 

§9 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz  

osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej w piśmie powierzyć     

realizacji umowy innemu Wykonawcy.  

3. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień określonych w ust. 1 i 2 

Zamawiający może odstąpić od umowy na zasadach określonych w § 7. Przepis §7 ust. 1 

pkt 1.2. stosuje się odpowiednio.  

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej - w formie aneksu - pod  

rygorem ich nieważności.  

5.  W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo   

zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

6.  Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 

dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.  
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Integralną częścią umowy są: 

1. załącznik nr 1 oferta Wykonawcy 

2. załącznik nr 2 – Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia 

 

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

                                                                                                           ZAMAWIAJĄCY:            

        WYKONAWCA                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Załącznik do umowy  

                                              PROTOKÓŁ ODBIORU  
 

Dostawa pomocy dydaktycznych, …………….  i materiałów biurowych do projektu: 

„Szkoła większych szans” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  

Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet  

IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównanie  

szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych  

w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów  

z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług.  

 

 

Lp. Data Nazwa towaru Przekazał Przyjął 

 
 

 
 

 

 

 


