Zapytanie Ofertowe
dot. zamówienia na zakup i dostawę wyposażenia do pracowni specjalistycznych w ramach
projektu „Laboratoria Przyszłości” dla Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Specjalnych
w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu.

1. Zamawiający
NABYWCA:
Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
NIP: 1132453940

ODBIORCA:
Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu
05-462 Wiązowna
2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), ze względu na wartość zamówienia
poniżej 130 000 złotych netto. Postępowanie prowadzi się w języku polskim.
3. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia w ramach projektu Laboratorium
Przyszłości
4. Opis przedmiotu zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2
5. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia
Siedziba zamawiającego Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Specjalnych w Mazowieckim
Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu 05-462 Wiązowna, Zagórze 10
6. Terminy realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia do 31.06.2022 r.
7. Sposób przygotowania i składania ofert
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1) Wykonawca składa Ofertę na podstawie załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego
( Formularza Ofertowego)
2) Ofertę (wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy) należy składać do dnia 27.12.2021
r. do godz. 12:00.
3) Oferty można składać za pomocą operatora pocztowego, osobiście dostarczyć do siedziby
Zamawiającego,

drogą

elektroniczną

na

adres;

sekretariat@zagorze.waw.pl

O zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu do siedziby
Szkoły Podstawowej lub na adres e-mail sekretariatu Szkoły.
4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postepowaniu.
5) Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania Ofertowego
oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

8. Ocena ofert
1)

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert pod względem ich formalnej zgodności
z Zapytaniem Ofertowym.

2)

Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
a)

jeżeli jej treść nie odpowiada istotnej treści Zapytania Ofertowego z zastrzeżeniem
poniższych zapisów o poprawieniu oferty lub jest niezgodna z innymi
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

b)

jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

c)

Wykonawca nie zgodził się na poprawienie przez Zamawiającego w treści oferty
oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej,

d)
3)

zawiera rażąco niska cenę.

Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do
Zamawiającego.

4)

Zamawiający może, kontaktując się drogą mailową na adres wskazany w ofercie, w toku
badania i oceny oferty żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oferty (w tym
badać rażąco niską cenę), bądź uzupełnienia braków formalnych oferty, wyznaczając
Wykonawcy termin na ich uzupełnienie. W przypadku nieuzupełnienia oferty lub
niezłożenia wyczerpujących wyjaśnień Zamawiający będzie uprawniony do odrzucenia
oferty.
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5)

Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w treści oferty oczywistych omyłek
pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę. W terminie
jednego dnia roboczego od zawiadomienia Wykonawca może nie zgodzić się na dokonanie
poprawek.

6)

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy w razie, gdy
realizacja przedmiotu zamówienia, w świetle złożonych ofert, uznana zostanie przez
Zamawiającego za niemającą racjonalnego uzasadnienia.

9. Kryteria oceny ofert
a) Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących
kryteriów oceny ofert:
Lp.

Waga kryterium

Nazwa kryterium

(w %)

1

Cena brutto

70

2

Czas gwarancji

30

b) Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach kryterium „Cena brutto”
przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
c) Punkty za kryterium „Cena brutto” zostaną obliczone według wzoru:
cena oferty najtańszej
C = ------------------------- x 70 = LP
cena oferty badanej
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Gdzie LP = liczba uzyskanych punktów
d) Punkty w kryterium „Czas gwarancji” (punkt 2 powyższej tabeli) będą obliczane na
podstawie wzoru:
Kryterium "Czas gwarancji”

Wartość

Warunki przyznawania punktów
dla ofert, dla których zaoferowano czas

30

G

gwarancji powyżej 36 miesięcy
dla ofert, dla których zaoferowano czas

20

gwarancji do 36 miesięcy
dla ofert, dla których zaoferowano czas

10

gwarancji do 24 miesięcy
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e) Sumaryczna liczba punktów zostanie obliczona według wzoru:
W=C+G
gdzie:
W - łączna liczba punktów dla wszystkich kryteriów,
C - liczba punktów dla kryterium „cena usługi brutto”,
G - liczba punktów dla kryterium “czas gwarancji ”.

10. Warunki wyboru Wykonawcy:
a) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj.
przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.
b) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający
wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o
najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej
wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. Jeżeli nie
można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. a), zamawiający wzywa
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. Jeżeli w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena
lub koszt, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. Wykonawcy, składając oferty
dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio
złożonych przez nich ofertach. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia, jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe w takiej samej cenie.
c) W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie
prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu wyjaśnienia treści oferty
lub dokonania ich sprostowania – z zachowaniem zasad i warunków przewidzianych w art.
223 Prawa Zamówień Publicznych.
d) Niniejsze ogłoszenie o zamówieniu nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia
umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia ogłoszenie
o zamówieniu, w każdym momencie trwania postępowania, w szczególności w
przypadkach określonych w art. 255 Prawa Zamówień Publicznych. Oferenci uczestniczą
w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia
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w przypadku unieważnienia lub z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania
ofertowego. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podawania
uzasadnienia tej decyzji.
e) Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku,
gdy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, odmówił podpisania
umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych
przyczyn.
11. Zawartość oferty:
Oferta wykonawcy powinna zawierać:
a) Formularz oferty – załącznik nr 1.
b) Oświadczenie o braku powiązań wedle wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania
ofertowego
c) W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu Wykonawcy.
d) W przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia-umowy
regulującej współpracę tych wykonawców.
e) Specyfikację produktu
12. Wynik postępowania
Informacja o wyniku postępowania zostanie przekazane do wszystkich uczestników
postępowania oraz opublikowana na stronie internetowej www.zagorze.waw.pl

13. Dodatkowe informacje
Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań przez Wykonawców. Osoba wyznaczona
do kontaktu z Oferentem: Katarzyna Skwierczyńska, tel. 22 7890373; na adres e-mail:
sekretariat@zagorze.waw.pl
1) Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert wariantowych. W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia
wskazania znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu,
który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub wystąpienia
wskazania norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i
systemów referencji technicznych - Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych
pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania będą posiadały parametry techniczne,
jakościowe, technologiczne itp. nie gorsze niż te, które przedstawiono w opisie przedmiotu
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zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest
zobowiązany wykazać, tą równoważność Zamawiającemu.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania w całości lub części bez
podania przyczyny na każdym etapie postępowania.
3) Zamawiający może unieważnić zapytanie w szczególności, jeżeli:
a) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki finansowe, które Zamawiający może
przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia;
b) nie zostanie złożona żadna oferta lub wszystkie oferty zostaną odrzucone.
14. Informacje dotycząca ochrony i przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim
Centrum Neuropsychiatrii z siedzibą: Zagórze, 05-462 Wiązowna.
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować: mail:
iodzsswmcn@gmail.com; tel. 22 7890373; pocztą: Zagórze 10, 05-462 Wiązowna.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie zapytania
ofertowego na zakup i sukcesywne dostawy oleju opałowego do Zespołu Szkół Specjalnych w
Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu w okresie trwania umowy (12 miesięcy).
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa
PZP”.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy PZP.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
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8) Posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO: prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.
2 RODO; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.
9) Nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.
1 lit. c RODO.
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Załącznik nr 1 – Formularz Oferty
Formularz ofertowy

„Zakup i dostawa wyposażenia w ramach programu Laboratoria
Przedmiot zamówienia

Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Specjalnych w
Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu”

Zamawiający

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum
Neuropsychiatrii w Zagórzu

Oferent
adres, NIP, REGON,
telefon,
adres e-mail
Cena ofertowa netto bez
podatku VAT
Podatek VAT 23%
(z zastrzeżeniem iż
Wykonawca wyraża zgodę
na zmianę stawki na 0%
w przypadku opisanym w
pkt 8 lit. f) zapytania
ofertowego.
Cena ofertowa brutto z
podatkiem VAT
Cena ofertowa brutto
słownie
Oferowany czas gwarancji
w miesiącach
Oferta zawiera kolejno
ponumerowane strony
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Ponadto:
a) oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń,
b) oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego,
c) oświadczam, że wyrażam zgodę na zmianę stawki na 0% w przypadku opisanym w zapytaniu
ofertowym,
d) oświadczam, że w razie wyboru złożonej przeze mnie oferty zawrę z Zamawiającym umowę
wg załączonego wzoru,
e) pozostaję związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert określonego
w zapytaniu ofertowym,
f)

oświadczam, że zapoznałem się z treścią informacji o zasadach przetwarzania danych i
wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu i które
przekazałem lub przekażę Zamawiającemu

g)

załącznikami do niniejszego formularza ofertowego stanowiącego integralną część oferty są:

1.

….......................................................................................................................................

2.

….......................................................................................................................................

3.

….......................................................................................................................................

…........................., dnia ….....................

…......................................
Pieczątka i podpis Oferenta
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Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia:
1. Drukarka 3D Banach School – szt. 1
2. Filament PLA – 10 kg
3. Stacja lutownicza HOT AIR – szt. 1
4. Stolik meblowy na drukarkę 3D z szafką i pojemnikami – szt. 1
5. Zestaw edukacyjny Arduino – szt. 2
6. Zestaw lamp światła ciągłego – szt. 1
7. Mikrofon kierunkowy – szt. 1
8. Mikroport – szt. 1
9. Gimbal do aparatu fotograficznego i kamery – szt. 1
10. Gogle Wirtualnej Rzeczywistości (VR) wraz z akcesoriami wspierającymi ich funkcjonowanie
– szt. 4
11. Kamera przenośna cyfrowa wraz z akcesoriami – szt. 1
12. Statyw z akcesoriami – szt. 1
Ad. 1 Drukarka 3D
Sprzęt i oprogramowanie
•

drukarka 3D

•

instrukcja obsługi i poradnikiem metodycznym,

•

materiał do druku (min. 1 kg filamentu PLA - w zestawie)

•

karta SD na projekty 3D (lub pendrive na projekty 3D, jeśli urządzenia posiada taką
funkcję) – pojemność min. 64GB

•

akcesoria do obsługi wydruku: cążki, szpachelka, pęseta

•

oprogramowanie z licencją otwartą dla szkół (projektowanie modeli 3D, przygotowania
modeli do druku 3D)

•

zgodne z normą BHP

•

dopuszczone do użytku dla placówek oświatowych

•

dostęp do biblioteki bezpłatnych projektów modeli 3D do edukacji szkolnej, zgodne z
polską podstawą programową na zajęcia z różnych przedmiotów, i na zajęcia z uczniami
o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

•

wsparcie wdrożeniowe

•

szkolenie dla nauczycieli

Parametry techniczne:
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•

Pole robocze: min. 150 x 150 x 150 mm, podświetlane

•

Stół roboczy: Wymienny

•

Obudowa drukarki: przezroczysta, zabudowana

•

Podgląd wydruku: stacjonarny, zdalny (WIFI)

•

Wyświetlacz: z polskim menu, dotykowy, kolorowy 2,4”

•

Łączność: WIFI, USB, karta SD

•

Kamera: Tak

•

Obsługiwane typy plików: .STL, .OBJ wbudowany slicer

•

Waga: lekka przenośna konstrukcja 7,5 kg

•

Biblioteka projektów: online zintegrowane z drukarką

•

Oprogramowanie: TinkerCAD, Fusion360, Onshape, CURA, Simplify3D lub
równoważne

•

Certyfikaty: CE, FCC, ROSH, REACH

•

Zgodne z normą BHP.

Ad. 2 Filament PLA
•

zgodny z parametrami technicznymi drukarki; wybór kolorów wskazany w zamówieniu
po wyłonieniu oferenta

•

zgodny z normą BHP

•

produkt dopuszczony do użytku dla placówek oświatowych

Ad. 3 Stacja lutownicza HOT AIR
•

funkcja regulacji temperatury

•

cyfrowym wyświetlaczem LEDowym.

•

Konstrukcja ESD -zabezpieczenie przed zbieraniem się ładunku elektrostatycznego.

•

Parametry minimalne stacji lutowniczej:
· Moc: 75W
· Napięcie zasilania: 220-240V~50Hz
· Zakres temperatur: 200-480°C
· Dokładność temperatury: +/- 1°C
· Czas nagrzewania: 15 s do 350°C

•

Parametry minimalne stacji hot air:
· Moc: 750W
· Napięcie zasilania: 220-240V~50Hz
· Zakres temperatur: 100-480°C
· Dokładność temperatury: +/- 2°C
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· Przepływ powietrza 120 l/min
· Czas nagrzewania: 10 s do 350°C
•

zgodność z normą BHP

•

certyfikat CE

•

produkt dopuszczony do użytku dla placówek oświatowych

Ad. 4 Stolik meblowy na drukarkę 3D z szafką i pojemnikami
•

przykładowe wymiary (WxSxG) 1800x1045x570, wysokość blatu 1040

•

zamykana szafka, wysuwane pojemniki uchwyty na rolki z filamentem

•

stabilna, bezpieczna konstrukcja

Ad. 5 Zestaw edukacyjny Arduino min. Wymagania
•

płytki stykowe prototypowe,

•

zestaw przewodów do płytki prototypowej męsko-męskie,

•

zestaw przewodów żeńsko-męskich,

•

wyświetlacz LCD,

•

matryca LED 8 x 8,

•

wyświetlacz LED,

•

pilot zdalnego sterowania IR,

•

odbiornik podczerwieni (IR),

•

czujnik temperatury,

•

moduł Joystick,

•

czujnik poziomu cieczy - analogowy,

•

buzzer, przyciski tact switch z odpowiednią liczbą zdejmowanych nakładek,

•

diody LED w różnych kolorach,

•

potencjometry,

•

moduł czujnika wilgotności,

•

rejestr przesuwny,

•

diody LED RGB,

•

czytnik RFID,

•

karta RFID,

•

brelok RFID,

•

klawiatura matrycowa,

•

moduł zegara czasu rzeczywistego,

•

moduł z przekaźnikiem,

•

fotorezystor,
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•

silniki z odpowiednimi sterownikami,

•

czujnik dźwięku, mikrofon, serwa, czujnik drgań wibracji,

•

baterie,

•

klipsy na baterie,

•

zestaw rezystorów, konwertery analogowo-cyfrowe, głośnik, wzmacniacze, włącznik,
kondensatory.

Ad. 6 Zestaw lamp światła ciągłego
Parametry minimalne:
•

2 x świetlówka o mocy: 35 W (odpowiednik 150 W)

•

Temperatura barwowa świetlówek: 5500 K

•

Współczynnik odwzorowania barw świetlówek: > 90 Ra

•

Regulowana wysokość: 28-44 cm

Ad. 7 Mikrofon kierunkowy
Ad. 8 Mikroport
Ad. 9 Gimbal do aparatu fotograficznego i kamery
•

Składana konstrukcja

•

Tryb SuperSmooth

•

Kompatybilnośc ze sprzętem znanych marek

•

Przykładowa zawartość zestawu:

·

Gimbal

·

Statyw plastikowy

·

Płytka montażowa

·

Podpora obiektywu

·

Podwyższenie aparatu

·

Kabel zasilający USB-C (40cm)

·

Kabel MCC: USB-C, Sony Multi, Micro-USB, Mini-USB

·

Zapinany pasek x 2· Śruba montażowa D-Ring 1/4" x2· Śruba 1/4"

Ad. 10 Gogle Wirtualnej Rzeczywistości (VR) wraz z akcesoriami wspierającymi ich funkcjonowanie
(walizką i systemem ładowania),
•

Minimalne parametry okularów:

·

Ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon XR1 Ładowanie

·

Wejście USB-C dla kontrolera ręcznego

·

Soczewka Fresnela / soczewka asferyczna 100 stopni FOV

·

Polimerowa bateria litowo-jonowa 4000 mAh

·

Przedni aparat 13 Mpx z autofokusem
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·

Mocowanie na głowę z regulacją w 3 kierunkach za pomocą podwójnych pasków z tyłu

·

Min. 5,5-calowy szybki wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości 2560 x 1440

·

Min 3 GB DDR RAM i 64 GB wewnętrznej pamięci masowej

·

Do czterech godzin pracy na jednym ładowaniu.

·

Zintegrowane podwójne głośniki

·

Ręczny kontroler z portem USB C x4

·

Kostka do manipulacji elementami 3D x4

·

Materiały, instrukcje w języku polskim

•

Portal umożliwiający zarządzanie zestawem okularów (min. blokowanie, podgląd
poszczególnych okularów, podgląd całej klasy, monitorowaniem stanu naładowania,
aktywności, temperatury.). Portal powinien zawierać min. 14 modułów dydaktycznych takich
jak: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, matematyka, sztuka, muzyka, religia, wf,
technologia, gotowe do wykorzystania na lekcji materiały zawierających wizualizacje miejsc
w trybie 360°, trójwymiarowe obiekty i złożone struktury na wyciągnięcie ręki. Dostęp na
min.1 rok.

Ad. 11 Kamera przenośna cyfrowa wraz z akcesoriami – szt. 1
•

jakość zapisu min. Full HD

•

Stabilizator obrazu - optyczny lub cyfrowy. złącze mikrofonowe.

•

Złącze mikrofonowe

Ad. 12 Statyw z akcesoriami
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Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
Pełne dane oferenta
OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na „Zakup i dostawa wyposażenia w ramach programu
Laboratoria Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Specjalnych w Mazowieckim
Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu”.
oświadczamy, że:
•

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt
4) ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zw. z postanowieniami „Zakup i dostawa
wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości do Szkoły Podstawowej w Zespole
Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu”.

•

nie jestem/jesteśmy powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy, przez co należy rozumieć powiązania w szczególności polegające na
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez instytucję zarządzającą programu operacyjnego;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku do pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

..............................................................................
podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ych
do reprezentowania Oferenta
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