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Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6 w Rzeszowie

ul, Krzyżanowskiego 24, 35-329 Rzeszów

17 748 z6 o5

Rzeszów, dnia o3.1l,zozzr.

ZAPYTANlE OFERTOWE

Dokładna nazwa i adres wykonawcy

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

ul, Krzyżanowskiego ż4,35-329 Rzeszów zaprasza do złożenia ofert na,,Zakup sprzętu elektronicznego dla

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie w ramach realizacji Programu UNlCEF".

t. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego sprzętu elektronicznego

wg zestawienia:
. Tablet dla dziecka (4-6 lat) - t szt.

Wyświetlacz LCD: 7 lub 8-calowy
Procesor: czterordzeniowy
System operacyjny: Android

RAM: min. zCB
Nand Flash: 3zGB
Kamera internetowa: przednia min. 2,o MPix/tylna min, z,o MPix

Wi-Fl;8oz,llb/g/n
Bluetooth: TAK

Język: poIski, ukraiński, angieIski

Cwarancja: z lata
, Tablet dla ucznia - 35 szt.

Procesor: min. sześciordzeniowy
Przekątna ekranu (cale): min. 8

Rozdzielczość ekranu: min. 12Eo x 6oo

Pamięć wbudowana (CB): min. l6
Wielkość pamięci RAM (CB): min. z

Rozdzielczość aparatu tylnego (Mpix): min. 5

Rozdzielczość aparatu przedniego (Mpix): min, z

Pojemność akumulatora (mAh): min. 485o
Wl-Fl: TAK

Bluethooth: TAK
Cwarancja: z Iata

. Słuchawki bezprzewodowe - 35 szt.
Transmis|a bezprzewodowa: Bluetooth

Pasmo przenoszenia min. (Hz): zo



Pasmo przenoszenia max. (Hz): 20ooo

Typ słuchawek: nauszne

Czas pracy (h): min. z5

Cwarancja: z lata
. Monitor interaktywny - 1 szt.

Technologia dotyku: Podczerwień

Przekątna: min. 65 cali

Rozdzielczość panelu: min. 384oxzl6o
jasność: min. 4oocd/mz
czas reakcji: 9 ms

Kontrast: 40oo :,l

Wyświetlane kolory: 1,o7 mld

Kąt widzenia: ll8" l l78'
Zywotność paneIu: 5o ooo godz.

Dołączone akcesoria: Pilot
Przewód HDMl
Przewód USB

Skrócona instrukcja obsługi
Uchwyt montazowy ścienny
Pisak

Cwarancja: 3 lata
, Tablet graficzny z akcesoriami - 3 szt.

Cwarancja: z lata
. Laptop-tszt.

Procesor: lntel@ Corefu i5łlth gen lub i7

Pamięć RAM: min.l6CB
Dysk twardy: min. 5lzCB SSD (dysk ssd pci-express mz)

Przekątna ekranu: min. l5,6
Rozdzielczość ekranu: min. l9zo x lo8o (full HD)

Łączność LAN: lo/loo/looo Mbps
Wl-Fl: 5 (Boz.ll a|b|g|nlac)

Bluetooth: 5.1

Rodzaje wejść/wyjść: l x USB3, HDMl -l szt.
Czytnik pamięci SD - t szt.

RJ-45(LAN)-lszt.
Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.
Bateria

Zainstalowany system operacyjny:

Rozdzielczość: min, 5o8o dpi

llość poziomów nacisku; 8ooo
Obsługiwane systemy opercyjne: WlNDOWS Vista SPl/SPz, WlNDOWS 7, WlNDOWS 8, WlNDOWS 8.1, Mac

oS X 1o.7, 1o.8, 1o.9

Uchwyt na pióro: tak
pióro w zestawie
Wielkość obszaru roboczego: min,zz4 x t48 mm

Microsoft WlNDOWS lo lub ll PRO PL 64 bit
Dołączo n e a kceso ria: zasilacz, torba, myszka bezprzewo d owa

Cwarancja: z lata
. Wieża -odtwarzacz- t szt.

Korektor dźwięku (equalizer): tak
podbicie basu: tak



WlFl: tak

Odtwarzacz płyt CD: tak

Wyposażenie: antena, baterie, pilot

Moc znamionowa: RMS 1oo VAT

Standardy odtwarzania dźwięku (lVtp:)

Zgodnosc z iPod/iPhone/iPAD; tak

Wejście antenowe: tak
Wejście liniowe AUDlO AUX: tak

Wejście słuchawkowe: tak

Złącze USB: tak
Załączona dokumentacja: instrukcja obsługi w języku poIskim, karta gwarancyjna

Cwarancja: z lata
. Robot edukacyiny mBot - 3 szt.

Procesor; dual-core 3z-bit z4oMHz
Pamięć: min.5zok RAM
Wsparcie wielowątkowości: Tak

Liczba programów w pamięci : do 8

Czujniki zintegrowane: Żyroskop/akceIerometr x l

Czujnik światła x l
Przycisk programowalny xz
Joystick xl
Czujnik dźwięku/Mikrofon z funkcją nagrywania dźwięku xl
Głośnik x t

Wyświetlacz kolorowy lPS o rozdzielczości lz8xlz8px
Dioda LED RCB x5

Komunikacja bezprzewodowa: Bluetooth, WiFi

Moduły zewnętrzne Czujnik odległości o zakresie 40ocm z podświetleniem LED RCB x l
Poczwórny czujnik linii i koloru xl
silniki z enkoderami o rozdzielczości tst. xz

Porty we/wy UniwersaIne złącze czujników z obsługą lo czujników jednocześnie

Porty silników z enkoderem xz
Porty silników DC xz
Porty serwomechanizmów x4

Porty taśm LED i czujników Arduino xz (współdzielone z serwo)
USB-C x l
Pozostałe wyposażenie: Kabel USB-C xl
Zasilanie: Zintegrowany akumuIator Li,ion z5oomAh ładowany przez złącze USB-C
Cwarancja: z lata

z. Warunki realizacji zamówienia:
Potwierdzeniem prawidłowej reaIizacji zamówienia jest protokół odbioru zamówienia. Podstawą
wystawienia faktury za towar jest protokół odbioru zamówienia,

3. Okres gwarancii: jak w opisie przedmiotu zamówienia.

4. Mieisce itermin składania ofert:

Oferty proszę składać drogą elektroniczną na adres: zamowienia@zsp6,rzeszow.pl lub osobiście

w sekretariacie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie do lo.tl.zozzr. do godz. tz.oo.

5. Termin wykonania zamówienia: do zl dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia.



6. Opis sposobu przygotowania oferty:

ofertę należy złożyc lub przesłać na adres: Zespoł Szkclro - Przedszkolny Nr 6 w Rzeszowie,

ul. Krzyżanowskiego 24, 35 - 3z9 .Rzeszow w kopercie z dopiskiem: ,,Zakup sprzętu elektronicznego dla

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie w ramach realizacji Programu UNlCEF".

oferent może złożyc tylko jedną ofertę z jedną ceną. Wykonalłrcy składają formularz oferty, Ofeńa musi

spełniać następujące wymogi:

r musi byćzłożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

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

Przez osobę/y uprawnioną/e należy rozumiec ,ldpowiednio osobę/y, która/e zgodnie

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

praw i obowiązków majątkowych wykonawcy.

7. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie isposób oceny ce:]a -,1oo%

Sporządził*:

Podpis pracownika prowadzącego

postępowanie

*dotyczy tylko egzem plarza, który zawarty jest w dokumentac, i je dno

8. Załącznlkil

* formularz oferty
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Podpis i pieczęć kierownika jednostki


