Warszawa, dnia 2018-12-19
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”, Warszawa ul.
Kopińska 6/10 w ramach realizacji projektu „Wzrost dostępu dzieci z niepełnosprawnością do
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym
„Tęcza”” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020r zaprasza do
składania
ofert
w postępowaniu rozeznania rynku na zakup sprzętu i wyposażenia do Niepublicznego Przedszkola
Specjalnego „Tęcza”.
1. Nazwa zamawiającego
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”
Ul. Kopińska 6/10,
02-321 Warszawa

Tel: 22 822-03-44,
e-mail: j.broda@tecza.org
2.
3.

Opis przedmiotu zamówienia wraz z charakterystyką stanowi Załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.

Termin realizacji:
Do 21 dni roboczych od daty podpisania umowy.

5.

6.

Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia, nie później niż
do dnia 28.12.2018r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu) w wybranej formie:
a.

W wersji elektronicznej
j.broda@tecza.org

(skan

potwierdzony

podpisem)

e-mailem

na

adres:

b.

Osobiście lub pocztą na adres Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych
i Słabowidzących „Tęcza”, ul. Kopińska 6/10, 02-321 Warszawa z dopiskiem „Zakup
wyposażenia ”

Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone potencjalnym Wykonawcom bez
otwierania.
a.

Kryteria wyboru ofert:

c.

90% cena,

d.

10% termin realizacji zamówienia

Sposób przyznawania punktacji:
Cena najniższej oferty
Liczba punktów za kryterium cena = ----------------------------------- x 90
Cena badanej oferty

Liczba punktów za kryterium termin realizacji zamówienia:
- 10 punktów – termin realizacji do 7 dni roboczych
- 5 punktów – termin realizacji od 7 do 14 dni roboczych
- 0 punktów – termin realizacji powyżej 14 dni roboczych
W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający, z zachowaniem zasady równego
traktowania Wykonawców i zasady uczciwej konkurencji, zastrzega sobie prawo do skontaktowania się
z Wykonawcami w celu uzupełnienia wymaganych dokumentów lub doprecyzowania treści ofert.
Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów Prawa zamówień
publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych
ofert bez podania przyczyny.

Wykonawca oświadcza, że akceptuje fakt, iż przedmiot Umowy objęty jest współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020r, Poddziałanie 10.01.04 Edukacja przedszkolna, oś
priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, tytuł projektu: „Wzrost dostępu dzieci
z niepełnosprawnością do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Niepublicznym
Przedszkolu Specjalnym „Tęcza”, nr projektu RPMA.10.01.04-14-a632/18 oraz wyraża zgodę na
informowanie osób trzecich przez Zamawiającego o takim finansowaniu.

Załączniki:
1. Charakterystyka przedmiotu zamówienia
2. Formularz ofertowy

Załącznik nr 1
CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.

Lp.

Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia zgodnie z charakterystyką i ilością opisaną w tabeli
poniżej:

Nazwa (z charakterystyką)

Ilość (szt.)
CZĘŚĆ I

1

Komunikator Tobii 5

1

2

Urządzenie do obsługi komputera za pomocą wzroku:
PCEye Mini z zestawem Look to Learn

1

3

Zestaw aktywności wspomagających komunikację KINKA Games

1

Tablet zgodny z minimalnymi wymaganiami sprzętowymi:

1

4

Rozmiar: 12,3 Cala
Procesor min: Intel® Core™ i5-6300U
Pamięć: 4GB RAM
Dysk twardy: 128GB Dysk
System operacyjny: Win10 Pro
5

Do tabletu powinna być dedykowana klawiatura.
Tablet zgodny z minimalnymi wymaganiami sprzętowymi:

1

Rozmiar min.: 10,1 Cala
Procesor min: Exynos 7870
Pamięć: 2GB RAM
Dysk twardy: 32GB Dysk
System operacyjny min.: Android 7.0
6

Do tabletu powinno być ochronne etui chroniące tablet ze wszystkich stron.
Tablet zgodny z minimalnymi wymaganiami sprzętowymi:

1

Rozmiar min.: 10 Cali
Procesor min: Intel® Pentium™ Gold 4415Y
Pamięć: 4GB RAM
Dysk twardy: 64GB Dysk
System operacyjny: Win10
9

10
11

Do tabletu powinno być ochronne etui chroniące tablet ze wszystkich stron.
Ramię mocujące z uniwersalną klamrą umożliwiającą montowanie ramienia
do stołu/rurki/wózka zakończone mocowaniami umożliwiającymi
zamontowanie zaoferowanych tabletów .
Ramię zakończone mocowaniem do tabletu i laptopa osadzone na wózku
jezdnym.

Laptop wraz z oprogramowaniem spełniający poniższe minimalne
wymagania techniczne:
Rozmiar min.: 15 Cala
Procesor min: Intel® Core™ i5-8250U
Pamięć: 8GB RAM
Dysk twardy: 256GB Dysk
System operacyjny min.: Win 10
Zewnętrzny czytnik płyt CD/DVD
Dodatkowe oprogramowanie do laptopa:
Boardmaker Speaking Dynamically Pro
Mówik Pro Plus 1.4a
Mówikprint 2.0

2

1
1

12

Przycisk typu Specs Switch

3

13

Przycisk typu Moon Switch
Mysz adaptowana do potrzeb użytkowników posługujących się
przyciskami typu Specs Switch czy Moon Switch. Pozwala na podłączenie
przynajmniej dwóch switchy, dzięki którym można swobodnie klikać.
Program aktywizujący i edukacyjny dla osób niewidomych i
słabowidzących: Abrakadabra
Program aktywizujący i edukacyjny dla osób niewidomych i
słabowidzących: Happenings
Program aktywizujący i edukacyjny dla osób niewidomych i
słabowidzących: Hipp

3

14

15
16
17

3

1
1
1

2.

Termin realizacji:

3.

Należności za wykonanie przedmiotu zamówienia płatne będą w terminie do 21 dni roboczych na
podstawie faktury otrzymanej od Wykonawcy oraz po przyjęciu i zaakceptowaniu przez o obie strony
protokołu zdawczo-odbiorczego.

4.

Wykonawca, na dostarczone Urządzenia, udzieli 12-miesięcznej gwarancji liczonej od dnia podpisania
protokołu odbioru danego Urządzenia, a w przypadku, kiedy producent Urządzeń oferuje termin
gwarancji dłuższy niż wskazany powyżej, termin gwarancji na Urządzenia zgodny z gwarancją
producenta.

5.

Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa.

a.

Do 21 dni roboczych od daty podpisania umowy

Załącznik nr 2

……………………………………….
Pieczęć Wykonawcy

OFERTA CENOWA
Nawiązując do zaproszenia na:

Zakup sprzętu i wyposażenia do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Tęcza”

Oferuję realizację całości przedmiotu zamówienia
ZA CENĘ BRUTTO RAZEM:
SŁOWNIE:

…................................ ZŁ

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ZŁ
REALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NIE PRZEKROCZY TERMINU: ………………………………………………………………… DNI ROBOCZYCH

Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa firmy/wykonawcy wraz z adresem:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….…………

Numer telefonu: 0.…/ ……………………
Numer faksu:

0.…/ ....................................

Numer REGON:

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

Numer NIP: ..........................................
Adres kontaktowy email: ……………………………………………
Imię Nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy: ………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….…………
1.

Oferowana kwota uwzględnia cenę realizacji zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

2.

Oferowana cena jest wynagrodzeniem ryczałtowym za realizację usługi w pełnym zakresie.

3.

Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w Zaproszeniu.

4.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami Zaproszenia i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz
zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

.................................................
pieczęć i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

