
        
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 
 

na realizację zadania pn: 
Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowo-rehabilitacyjnego dla uczniów niepełnosprawnych w 
Zespole Szkół Samorządowych Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w podziale na dwa zadania. 
 
I. Zamawiający:  
Zespół Szkół Samorządowych nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie  
ul. Inowłodzka 3,  
26-300 Opoczno 
REGON: 592186144  NIP: 768-16-64-790 
Tel/fax: (044) 755-25-59 
e-mail: zss2@opoczno.edu.pl 
 
II. Opis przedmiotu zamówienia:  

1. Oferta powinna być złożona w zamkniętej nieprzejrzystej kopercie. Na kopercie należy 
umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Oferenta oraz napis:  
„Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowo-rehabilitacyjnego dla uczniów niepełnosprawnych w 
Zespole Szkół Samorządowych Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w podziale na dwa zadania”  

Dopuszcza się składanie ofert częściowych (na każde z zadań oddzielnie).  
  
2. Dowóz zakupionego przedmiotu do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy.  
3. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego przedmiotu zamówienia w przypadku złej jakości. 
4. Zapłata za zakup przedmiotu zamówienia będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym 
na rachunek wykonawcy w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT 
wystawionej Zamawiającemu. 

5. Zamówienie dzieli się na dwa zadania: 
 
Zadanie 1 
Lp.  Rodzaj pomocy dydaktycznej Ilość Opis przedmiotu zamówienia 
1.  Wizualizer WZ4 

 
1 Profesjonalny wizualizer cyfrowy, umożliwiający 

precyzyjne wyświetlanie dokumentów, zdjęć, 
wykresów, a także obiektów trójwymiarowych – 
po podłączeniu do emitera obrazu. 
Podstawowe funkcje: regulacja głośności, 
ustawienia ostrości i jasności, transformacja 
obrazu, zamrażanie, odbicie lustrzane, negatyw, 
zapis obrazu formatach: PNG, JPG, BMP, TIFF, 
PDF, AVI. 
• Matryca: 2 Mpx 
• Obszar roboczy: A4 
• Oświetlenie: lampy boczne LED oraz 
podświetlenie płyty dolnej 
• Powiększenie: 22× zoom optyczny i 10× 
zoom cyfrowy 
• 2 wejścia RGB, 2 wyjścia RGB 
W zestawie: pilot zdalnego sterowania, kabel USB, 
zasilacz i kabel VGA. 

2. Ekran Nobo Tripod 200 x 
151.3 cm 

1 Projekcja             Przednia  
Proporcje obrazu  4:3  



Przekątna            250 cm  
Rodzaj ekranu      Rozwijany ręcznie  
Waga                  11 kg  
Wymiary ekranu   200 x 151.3 cm 
Wymiary obrazu   195 x 146.3 cm 
 

3.  Ibiza Sound PORT15VHF-BT - 
przenośny zestaw 
nagłośnieniowy 800 W 

1 PORT15VHF-BT to samodzielny, w pełni 
funkcjonalny system nagłośnieniowy, dzięki 
wbudowanemu akumulatorowi wielokrotnego 
ładowania.   
Cechy charakterystyczne PORT15VHF-BT: 
• Wbudowany wzmacniacz mocy 
• Wbudowany odtwarzacz MP3 z czytnikiem 
USB i SD (kolumna samodzielnie odtwarza 
muzykę MP3 z pendrive'a, przenośnego dysku 
USB czy karty SD) 
• możliwość nagrywania na USB/SD 
• 1 x mikrofon bezprzewodowy VHF 
(nagłowny) 
• 1 x mikrofon bezprzewodowy VHF (do 
ręki) 
• regulacja equalizera: Bass & Treble 
• regulacja głośności oraz kontrola ECHO 
dla mikrofonów 
• regulacja głośności muzyki 
• dodatkowe wejścia MIC oraz LINE IN 
• wbudowany akumulator oraz ładowarka 
• możliwość ładowania zarówno z sieci 
230V, jak i zasilaniem 12V (np. z samochodu) 
• Solidny uchwyt i kółka dla ułatwienia 
transportu (urządzenie można prowadzić jak 
typową walizkę) 
• pilot bezprzewodowy 
• interfejs Bluetooth - bezprzewodowe 
odtwarzanie muzyki 
• opcja voice control 
Dane techniczne PORT15VHF-BT: 
• Symbol: PORT15VHF-BT 
• Głośnik niskotonowy: 15”/38cm 
• RMS/max. : 450/800W 
• Wydajność: 99dB 
• Zakres częstotliwości: 35Hz - 20kHz 
• Zasilanie:  220-240V / 50-60Hz 
(możliwość zasilania 12V lub z wbudowanej 
baterii) 
• Wymiary: 690 x 430 x 390 mm 
• Waga: 22 kg 
 
 

4. Kserokopiarka: Konica Minolta 
bizhub 350 
+ Listwa zasilająca 
antyprzepięciowa 5 metrowa 
(4 wejścia) 

1 
 
 

Parametry techniczne: 
  
-Wydruk dwustronny: standard 
- Maksymalny rozmiar oryginału: A3 
- Rozdzielczość  skanowanie 600x600dpi 



                        kopiowanie 600x600dpi 
                        drukowanie 600x600dpi 
-Prędkość wydruku: 35 stron A4/min 
-Powiększanie: 25%-400% 
-Czas pierwszej kopii: 4,8s 
-Czas rozgrzewania: 24s 
-Rodzaj papieru: Kaseta 50-128g/m2  
                                 podajnik boczny 50-210g/m2 
-Pojemność papieru:  kaseta 2x500 arkuszy, 
podajnik boczny 100 arkuszy 
-Pamięć: 192MB 
-Interfejs:USB, Ethernet  
-Zużycie energii: 1,47kW 
-Wymiary: 677x710x718 
-Waga: ok 74kg 
Listwa: 
5 gniazd sieciowych z bolcem uziemiającym 
- sygnalizacja zasilania 
- podświetlany wyłącznik 
- bezpiecznik automatyczny 
- niepalna obudowa 
               - ergonomiczna konstrukcja 
 

5. Komputer Tyflo 
Dell Inspiron 17 5758 i7-5500U 
8GB 1TB GF920 W8.1 
(srebrny)  
+ Office Standard 2016 dla 
edukacji 
+ karta pamięci SD 128 GB 
+ listwa zasilająca 
antyprzepięciowa 5 metrowa 
(4 wejscia) 
+ Naklejki na klawiaturę 
powiększające na laptop dla 
osób niedowidzących (2 sztuki) 

1 Ekran: 17,3 cala, 1920 x 1080 pikseli  
System operacyjny: Windows 8.1 64-bit - 
darmowa aktualizacja do Windows 10  
Procesor: Intel® Core™ i7 5gen 5500U 2,4 - 3,0 
GHz  
Zainstalowana pamięć RAM : 8 GB  
Pojemność dysku: 1000 GB  
Grafika: nVidia® GeForce 920M + Intel HD 
Graphics 5500  
Ekran dotykowy: nie  
 
 

5a Program udźwiękawiający i 
powiększający 
 ZoomText Magnifier 

1 ZoomText  Magnifier powiększa i uwydatnia 
wszystko, co znajduje się na ekranie komputera 
 

5b Lupa elektroniczna z dotykowym 
ekranem 4,3 cale 
Looky HD Touch 4+ 

1 Parametry: 
 
    Składana rączka 
    Powiększenie od 2x do 20x. 
    Rozdzielczość HD: 720p 
    Dotykowy wyświetlacz LCD. 
    Przekątna LCD: 4,3 caie. 
    Stopklatka: możliwość powiększania i 
przesuwania zatrzymanych obrazów. 
    Kompatybilność z TV bądź monitorem przez 
łącze CINCH/HDMI 
    Funkcja "Far View" - czytanie oddalonego 
tekstu np. nazwa ulicy. 
    Długość ogniskowa: 5 cm do nieskończoności. 
    Czas pracy na akumulatorach: do 3 godzin. 



    Wymienialny akumulator. 
    Dodatkowe akumulatory sprzedawane osobno. 
    2 tryby fotograficzne. 
    10 trybów wysoko-kontrastowych. 

6. SŁUCHAWKI AKG K 44 V2 HIFI 1 Cel: usprawnianie analizy i syntezy, rozwijanie 
komunikacji oraz lewej półkuli mózgu. 
 

7. Komputer Logopedia 
Dell Inspiron 17 5758 i7-5500U 
8GB 1TB GF920 W8.1 
(srebrny)  
+ Office Standard 2016 dla 
edukacji 
+ karta pamięci SD 128 GB 
+ Listwa zasilająca 
antyprzepięciowa 3 metrowa 
(5 wejsciowa) 

 
 

1 Ekran: 17,3 cala, 1920 x 1080 pikseli  
System operacyjny: Windows 8.1 64-bit - 
darmowa aktualizacja do Windows 10  
Procesor: Intel® Core™ i7 5gen 5500U 2,4 - 3,0 
GHz  
Zainstalowana pamięć RAM : 8 GB  
Pojemność dysku: 1000 GB  
Grafika: nVidia® GeForce 920M + Intel HD 
Graphics 5500  
Ekran dotykowy: nie  
 

8. Logopedyczne zabawy  -
programy - pakiet 

 

1 Kompleksowy zestaw 7 programów wspomagających 
terapię logopedyczną. 
 Producent: Komlogo  
 CD – na 1 stanowisko 
 

9. Logoobrazki - pakiet 

 

1 Zestaw 3 programów wspomagających terapię 
logopedyczną. 
Producent: Komlogo 

 
 
 
 
Zadanie 2 
Lp.  Rodzaj sprzętu sportowo-

rehabilitacyjnego 
Ilość Opis przedmiotu zamówienia 

1.  
ATLAS REHABILITACYJNY 
HG1064H /DWS SPORT 

1 Atlas przeznaczony do rehabilitacji. Możliwość 
ćwiczenia wszystkich partii mięśni. 
Maksymalne obciążenie to aż ok.180 kg (na jednym 
stosie) i można regulować co 10 kg. Atlas posiada dwa 
stosy co pozwala na ćwiczenie dwóm osobom 
jednocześnie a na całym mogą ćwiczyć łącznie 5-6 
osób w zależności od wykonywanych ćwiczeń. 

 
III. Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:  
Wymagany termin realizacji zamówienia: 15 grudzień 2015 r. 
 
IV. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:  
Ocena ofert : 
S = ( Cmin / Cof.) x 100 
S – ilość punktów przyznanych danej ofercie. 
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert, 
Cof. – zaoferowana cena danej oferty 
CENA = 100 punktów 
 

http://edusklep.pl/manufacturer/komlogo
http://edusklep.pl/manufacturer/komlogo


V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy: 
- formularz ofertowy , 
- zaakceptowany wzór umowy , 
 
VI. Zapytania o przedmiot zamówienia: 
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Marek Śmigiel,  
tel. (044) 755-25-59, e-mail: zss2@opoczno.edu.pl 
 
VII. Miejsce i termin złożenia oferty: 
Ofertę należy złożyć do dnia 19.11.2015 do godz. 14.00 w sekretariacie Zespołu Szkół 
Samorządowych nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie, ul. Inowłodzka 3, 26-300 Opoczno w 
zamkniętej kopercie opisanej zgodnie ze wskazówkami z pkt II. Oferta otrzymana przez 
Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostanie zwrócona bez otwierania Oferentowi i nie 
będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca może 
wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na 
składanie ofert. 
 
VIII. Informacje dotyczące zawarcia umowy: 
W terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, 
którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania 
umowy. Umowa musi zawierać w swojej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy. 
 
Dokumentacja dotycząca spr 2/2015 Zespołu Szkół Samorządowych Nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymiw Opocznie zamieszczona jest również na stronie BIP szkoły: 
 www.bip.zss2opoczno.wikom.pl 
a także na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Opocznie 
www.um.opoczno.pl 
 
 
 
  Opoczno, dn. 12.11.2015 
        Mgr  Edyta Czarnecka 
 
                                                                                        …………..……………………………… 
                                                                                                 Dyrektor ZSS Nr 2 
 
Załączniki: 
1. Formularz ofertowy 
2. Projekt umowy 

 

http://www.bip.zss2opoczno.wikom.pl/
http://www.um.opoczno.pl/

	Logoobrazki - pakiet

