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Zespoł Szkolno - Przedszkolny Nr 6 w Rzeszowie

ul, Krzyżanowskiego ż4, 35-3ż9 Rzeszów

ll 748 z6 o5

Rzeszów, dnia z4,1,t,zozlr.

ZAPYTANlE OFERTOWE

Dokładna nazwa i adres wykonawcy

Zamawiający Cmina Miasto Rzeszów - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6 w Rzeszowie,

ul. Krzyzanowskiego ż4, 35-3ż9 Rzeszów zapra;za do złożenia ofert na ,,Dostawę i montaż monitora

interaktywnego dla oddziału przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Rzeszowie".

r. Opis przedmiotu zamówienia:

przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem monitora interaktywnego dla oddziału
przedszkolnego w ZSP-6 w Rzeszowie.
Monitor interaktywny:
. przekątna 65"
. panel VA, powłoka szklana AC,hazez5%
. rozdzielczośćfizyczna min.384o x zr6o (8,3 megapixel4K UHD)

. jasność 4oo cd/m'

. przepuszczalność światła min. 88%

. kontrast statyczny 5ooo:1

. czas reakcji (CTC) min. 6.5ms

. technologia dotykowa infrared

. zintegrowane oprogramowanie Android 9.o OS

. gniazdo na komputer OP5

. modułłączności bezprzewodowejWi-Fi

. zywotność min. 5o.ooo godzin

. Cłośniki 2xloW

z. Warunki realizacii zamówienia:

W cenie monitora dostawca zobowiązu,je się do dostarczenia towaru do siedziby Zamawiającego,

zabezpieczenia uchwytów montażowych, okablowania oraz innych niezbędnych akcesoriów, montaz

monitora w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu oraz przeprowadzenie szkOlenia

z obsługi monitora, Potwierdzeniem prawidłowej realizacji zamówienia jest protokół odbioru zamówienia,

3. Okres gwarancji: 5 lat

4. Mieisce itermin składania ofert:

oferty pro5zę składać drogą elektroniczną na adres: zamowienia@zsp6.rzeszow.Pl lub osobiŚcie

w sekretariacie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie do 3o.1l,zozlr. do godz. o8,oo,



5. Termin wykonania zamówienia: do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

6. Opis sposobu przygotowania oferty:

ofertę nalezy złożyc lub przesłać na adres: ZespoŁ Szkolno - Przedszkolny Nr 6 w Rzeszowie,

ul. Krzyzanowskiego 24, 35 - 3z9 Rzeszów w kopercie z dopiskiem: ,,Dostawa i montaz monitora

interaktywnego dla oddziału przedszkolnego w Zespole 5zkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Rzeszowie".

oferent może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ceną. Wykonawcy składają formularz oferty. Oferta musi

spełniać następujące wymogi:

o musi byćzłożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

o musi być sporządzona w języku polskim, czytelna, podpisana przez osobę/y uprawnioną/e.

przez osobę/y uprawnioną/e nalezy rozumieć odpowiednio osobę/y, która/e zgodnie

z odpowiednimi przepisami jest/są uprawniona/e do składania oświadczeń woli w zakresie

praw i obowiązków majątkowych wykonawcy.

7. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny cena - 1oo%

Sporządził *: zatwierdził:

Podpis pracownika prowadzącego

postępowanie

*dotyczy tylko egzemplarza, który zawarty jest w dokumentacjijednostki

8. Załączniki:

ł formularz oferty
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