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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
Gmina Ostróda 

Urząd Gminy Ostróda 
ul. Jana III Sobieskiego 1 

14-100 Ostróda 
 

zwana dalej Zamawiającym 
zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego 

na 
Dostawa i montaż elementów składowych systemu pracowni komputerowych  w tym m.in. osprzętu 
projekcyjnego, komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym i edukacyjnym w ramach 
projektu Nazwa zadania: „Szansa na rozwój edukacji - nowoczesne pracownie komputerowe w 
placówkach oświatowych na terenie Gminy Ostróda”. 

” 
 
 
I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  
 
Zamawiający:  
Gmina Ostróda,  
14-100  Ostróda,  
ul. Jana III Sobieskiego 1  
Godziny pracy Zamawiającego:  poniedziałek -piątek 7.30 – 15.30 
 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
Postępowanie o udzielenie poniższego zamówienia publicznego prowadzone będzie w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2007r.  nr 223 poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

W ramach wyposażenia w każdej z 4 pracowni komputerowych powstanie: 

 

 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem typu (serwer) stanowisko nauczyciela z monitorem 

LCD. 

 

 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem typu stanowisko ucznia z pełnym oprogramowaniem 

i monitorem LCD. 

 

 Zintegrowana kamerka internetowa umożliwiająca prowadzenie rozmów video. 

 

 Słuchawki z mikrofonem. 

 

 Każde stanowisko zostanie wyposażone w oprogramowanie antywirusowe z 3 letnią licencją. 

 

 Urządzenie wielofunkcyjne zawierające drukarkę, ksero, skaner oraz fax. 

 

 Tablica multimedialna interaktywna, zawierająca bibliotekę interaktywną grafiki dotyczące 

ponad 30 przedmiotów, w tym matematyki, fizyki, chemii, biologii. 
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 Oprogramowanie wspomagające (zestaw programów multimedialnych), w skład którego będzie 

wchodził zestaw programów  multimedialnych: biologia i przyroda, chemia, fizyka, geografia, 

historia, matematyka, PWN Encyklopedia PWN 2008, PWN Atlas Świata, PWN Atlas 

Historyczny, PWN Słownik Języka Polskiego. 

 

 Projektor multimedialny ustawiony na mobilnym stoliku jedno pułkowym celem atrakcyjnego 

przygotowania i prowadzenia zajęć informatycznych, poprzez wykorzystanie prezentacji 

multimedialnych. 

 

 Ekran ścienny niezbędny przy korzystaniu z projektora multimedialnego montowany do ściany, 

bądź sufitu. 

 Zadaniem własnym potencjalnego wykonawcy będzie połączyć wszystkie stanowiska w sieć 

bezprzewodową oraz zasilić poszczególnymi punktami elektrycznymi.  
 

Zestawienie rzeczowo-ilościowe zawiera załącznik nr 7 do siwz. 

 

Szczegółowe wymogi odnoszące się do przedmiotu zamówienia, a dotyczące elementów 

składowych wyposażenia pracowni komputerowych z podziałem na poszczególne placówki 

oświatowe zawierają Specyfikacje Techniczne. 
 
Określenie kodu CPV 
 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień 

 
Słownictwo główne 

Główny przedmiot 30.23.60.00 różny sprzęt komputerowy 

 

Termin realizacji zamówienia  30 dni od zawarcia umowy.  
 
IV. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 
Zamawiający   nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
 
V. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
 
VI. OFERTY WARIANTOWE 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
VII.WADIUM  
   1)   Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium zgodnie z art. 45 ustawy Prawo     

    zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)  
w wysokości  5.000,00 ( słownie:  pięć  tysięcy  złotych ) do dnia 26 października   2009r.  
do godziny 10.00. 

2) Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej 
kasy oszczędnościowo kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych ,poręczeniach udzielanych przez 
podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5    pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości z dnia 9 listopada 2000r.         (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 z późniejszymi zmianami ). 

-  wadium wnoszone w formie pieniężnej – dokonać przelewu na konto w Banku Pocztowym 

O/Ostróda Nr 91 1320 1104 3132 5961 2000 0006. Na przelewie należy umieścić informację: 

„Wadium Dostawa i montaż elementów składowych systemu pracowni komputerowych  w tym m.in. 

osprzętu projekcyjnego, komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym i edukacyjnym w 
ramach projektu Nazwa zadania: „Szansa na rozwój edukacji - nowoczesne pracownie komputerowe 
w placówkach oświatowych na terenie Gminy Ostróda” ( dołączyć kopię do   oferty ) 



 4 

- wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej i 
poręczeniach udzielanych przez podmioty, należy dołączyć do oferty w formie kserokopii, a oryginał 
złożyć w kasie Urzędu Gminy w Ostródzie w terminie określonym powyżej.  

W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, termin ważności dokumentu 
stwierdzającego zabezpieczenie wadium nie może być krótszy niż termin związania z ofertą. Jeżeli 
termin ważności (skutecznej realizacji) wadium ujawniony na powyższych dokumentach będzie 
krótszy to taka oferta będzie odrzucona ze względu na nieskutecznie wniesione wadium.  

1) Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym 
terminie znajdzie się na koncie zamawiającego. 

2) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) jeżeli: 
-  upłynął termin związania ofertą – 30 dni, 
- zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego 

wykonania tej umowy, 
- zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie 

rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 
3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy zgodnie z art. 46 ust. 2 pkt 1-3 

ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) : 
-  który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 
-  który został wykluczony z postępowania, 
-  którego oferta została odrzucona. 
Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczona z postępowania, 
wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do 
wniesienia protestu. 

4) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 pkt 1-3 ustawy                
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) 
jeżeli wykonawca 
- w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o 
których mowa w art.25 ust.1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie 
leżących po jego stronie 
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych            w 

ofercie, 
-  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
-  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie wykonawcy 
5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi          z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez wykonawcę. 

 
 
 
VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU  
     DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA  
 
O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy,  
 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny.  
3. Wykażą się wykonaniem w ciągu ostatnich 3 lat do dnia składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – za ten okres)  przynajmniej 1 dostawy   odpowiadającej swoim rodzajem  
przedmiotowi zamówienia o wartości min, 80. 000zł. brutto  

4.  Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24. ustawy 
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) 

5. Spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
7. Wniosą wadium.  
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Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:  
Na potwierdzenie spełnienia w/w warunków Wykonawca dołączy do oferty oświadczenia  
i dokumenty wymienione w Dziale IX SIWZ.  
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg  formuły "spełnia - 
nie spełnia". 
 
W toku oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający o ile zajdzie taka potrzeba: 

- zażąda od Wykonawców uzupełnienia w określonym terminie oświadczeń  
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału  w postępowaniu, chyba że mimo ich 
uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania (art. 26 ust. 3 ustawy), 
- zażąda od Wykonawców w określonym terminie wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału  w postępowaniu (art. 26 ust. 4 ustawy). 

 
IX. WYMAGANE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
       WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW  
       UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Do wypełnionego i podpisanego  formularza oferty (zał. nr 1 do SIWZ) 

 Wykonawcy muszą dołączyć następujące dokumenty skompletowane w poniższej kolejności: 

 w formie oryginału: 

a) Oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust.1 i art.24  ustawy Pzp (zał. nr 3 do SIWZ), 

b) parafowany wzór umowy 
 

 w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej ,,za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, 
opatrzonej datą, imienną pieczątką  i własnoręcznym podpisem: 

 

c) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie  
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert,  

d) Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów 
prawa lub innych dokumentów rejestrowych 

 

e) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek 
na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert 

 

f) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
 

g) wykaz wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw odpowiadających rodzajem  dostawom 
stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości min. 80.000,00zł brutto , a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy-w tym okresie, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz 
załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.   
 

  
2.    W przypadku złożenia ofert przez podmioty występujące wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum). Zgodnie z 

art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. W tym celu należy załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo bądź umowę, z  której 
będzie wynikać takie pełnomocnictwo. 
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X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 
 
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest symbolem  
IGK- 341/13/2009. Wykonawcy proszeni są o powoływanie się na ten symbol we wszystkich kontaktach z 
przedstawicielami Zamawiającego. 
Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 27 ust. 1 i 2 ustawy oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Jeżeli Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie 
drugiej – niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania w formie pisemnej. 
Zamawiający oświadcza, że nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami drogą elektroniczną.  
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:  

-w zakresie przedmiotu zamówienia Artur Jabłonka, I piętro pokój nr 207, tel. 089 676 07 27  

- w zakresie treści SIWZ Magdalena Wajdyk, II piętro pokój nr 312, tel. 089 676 07 32 Udzielanie 
wyjaśnień i modyfikacja SIWZ: 

 Wyjaśnienia będą udzielane przez Zamawiającego pisemnie lub faksem.  

 Wykonawca nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert może zwrócić się na piśmie na adres 
Zamawiającego, z prośbą o udzielenie wyjaśnień związanych z treścią SIWZ. Odpowiedzi wraz z treścią 
zapytania, lecz bez ujawnienia jego źródła, Zamawiający prześle pisemnie lub faksem, niezwłocznie 
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ. Wykonawcy pobierający SIWZ ze strony internetowej 
Zamawiającego będą mogli zapoznać się z treścią zapytania i udzielonych wyjaśnień na tejże stronie 
internetowej.  

Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania z Wykonawcami. 

Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może dokonać modyfikacji treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu 
składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie 
przekazana pisemnie lub faksem wszystkim Wykonawcom i będzie dla nich wiążąca. Zamawiający umieści 
informację o zmianie na stronie internetowej, na której została udostępniona SIWZ. Zamawiający przedłuży 
termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na 
wprowadzenie zmian w ofertach. Wykonawcy pobierający SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego 
będą mogli zapoznać się z treścią modyfikacji na tejże stronie internetowej. 
 
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą, przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert. 

2. Przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców (na co 
najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą) o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  
 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
 
1. Przygotowanie oferty: 

a) Wykonawca przygotuje i przedłoży swoją ofertę zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz wymogami 
określonymi w SIWZ. 

b) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim - dokumenty napisane w języku 
obcym mają być składane wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza 
przysięgłego. 

c) Oferta powinna być sporządzona w sposób zapewniający pełną czytelność jej treści  
– Wykonawca winien zadbać, aby przedłożone kopie były w pełni czytelne. 

d) Oferta nie powinna zawierać żadnych nieczytelnych lub nieautoryzowanych poprawek lub skreśleń. 
Ewentualne poprawki lub korekty błędów należy nanieść czytelnie oraz datować i zaopatrzyć podpisem 
osoby/osób podpisujących ofertę. 

e) Zaleca się, aby oferta miała ponumerowane strony (kartki), a dokumenty tworzące ofertę były oprawione 
(zszyte) w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie.  

f) Zaleca się aby oferta zawierała spis treści, zawierający spis wszystkich dokumentów wchodzących w jej 
skład. 

g) Składane dokumenty, w tym wszelkie zaświadczenia powinny być załączone do oferty  
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w formie oryginałów albo jako kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub 
osobę upoważnioną (każda zapisana strona ma być opatrzona klauzulą: „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” 
oraz pieczątką imienną i własnoręcznym podpisem). 

h) Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana (pieczątka imienna i własnoręczny podpis) przez 
Wykonawcę (zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym) lub osobę 
upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu, a w przypadku Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia przez ustanowionego pełnomocnika (zgodnie z art. 23 ust. 2 
Ustawy pzp). 

i) W przypadku pełnomocnictwa - powinno być ono załączone do oferty w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonej notarialnie albo poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą 
pełnomocnictwa. 

j) Zamawiający nie zwraca Wykonawcom dokumentów zawartych w ofercie, z wyjątkiem materiałów 
określonych w art. 97 ust. 2 Ustawy pzp (na pisemny wniosek Wykonawcy). 

k) Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.  
l) Oferta powinna być sporządzona zgodnie z treścią Formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do 

SIWZ. 
 
m) Załączniki do oferty powinny być wypełnione w sposób podany przez Zamawiającego na każdym z 

załączników. 
n) Do oferty winny być dołączone: dokumenty wyszczególnione w Dziale IX SIWZ. 
 
XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem usług pocztowych na adres: 
         Urząd Gminy Ostróda 
                  I piętro, sekretariat 

 
 

nie później niż do dnia 26 października  2009 r. do godz. 10.00 
 
W przypadku korzystania z usług pocztowych, Zamawiający uznaje za termin złożenia oferty – termin 
i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego. 
 
Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane, zostaną zwrócone Wykonawcom nie 
otwarte. 
Wykonawca powinien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach: zewnętrznej  
i wewnętrznej. 

Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana według poniższego wzoru: 

 

IGK-  341/13/2009 
 

”Dostawa i montaż elementów składowych systemu pracowni komputerowych 
w tym m.in. osprzętu projekcyjnego, komputerowego wraz z 

oprogramowaniem systemowym i edukacyjnym w ramach projektu ,, Szansa 
na rowój edukacji -nowoczesne pracownie komputerowe w placówkach 

oświatowych na terenie Gminy Ostróda 
Gmina Ostróda - Urząd Gminy Ostróda 

14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, I piętro sekretariat 
NIE OTWIERAĆ PRZED 26.10. 2009/termin otwarcia ofert/ 

godz. 10.30 

Koperta wewnętrzna, poza oznakowaniem jak wyżej, musi być opisana nazwą i adresem Wykonawcy. 
 
Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę pod warunkiem, że 
zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty nastąpi przed upływem terminu do składania 
ofert i złożone będzie według takich samych wymagań jak składana oferta, tj. w dwóch kopertach / 
wewnętrznej i zewnętrznej / odpowiednio oznakowanych - z dopiskiem odpowiednio: ”ZMIANA OFERTY” lub 
„WYCOFANIE OFERTY”. 
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu  26  października  2009 r. o godz. 10.30 w:  
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Urzędzie Gminy Ostróda, II piętro pokój nr 301 
 
 
XIV. AUKCJA ELEKTORNICZNA 
zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty na drodze aukcji elektronicznej 
 
XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 

1. Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” – (zał. nr 1 do SIWZ). 
2. Cena przedstawiona w formularzu ofertowym będzie ceną podaną w wymiarze netto, brutto oraz z 

wyliczonym przez Wykonawcę podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania 
ofert. 

3. Cenę ofertową należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc  
po przecinku. 

4. Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w 
niniejszej SIWZ  przy zastosowaniu wymogów w niej określonych.  

5. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie  
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. 

6. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny ofertowej w kilku wariantach,  
w zależności od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawienia ceny w taki sposób oferta 
zostanie odrzucona. 

 
 

XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW  I SPOSOBU OCENY OFERT  
 
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego wagą: 
                       Cena brutto -   100 % 
 
Oferta o najniższej cenie uzyska 100 punktów, pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg 
poniższego wzoru: 
 
        Cn 
Wc =  ---------  x  R 
               Co  
gdzie: 
Wc - oznacza wartość punktową. 
Cn  - oznacza najniższą cenę ofertową. 
Co  - oznacza cenę brutto zamówienia ocenianej oferty. 
R    -  ranga = 100 
 
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.  
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w Ustawie pzp oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza, tj. uzyskała 
największą ilość punktów. 
 
XVIII. WYBÓR OFERTY I ZAWARCIE UMOWY 
 
Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o kryterium oceny ofert. 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców. 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą  
o miejscu i terminie podpisania umowy.  
W przypadku, gdy dokonano wyboru oferty spółki z o.o., a cena ofertowa przekroczy dwukrotność kapitału 
zakładowego, Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do złożenia uchwały wspólników 
lub umowy spółki wyrażającej zgodę na zaciągnięcie takiego zobowiązania (art. 230 KSH w zw. Z art. 17 
KSH). 
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XVIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 
1. Pełną treść projektu umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 
 
XIX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

Na podstawie art. 179 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli 
ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo do wniesienia protestu przewidziane w art. 180 
niniejszej ustawy.  
 

Załączniki do SIWZ:  

1) Formularz oferty – zał. nr 1,  
2) Zestawienie ilościowe zał. nr 2  
3) Oświadczenie z art. 22 ust. 1 i art. 24 Ustawy Pzp – zał. 3, 
4) Projekt umowy – zał. nr 4 
5) wykaz realizowanych zamówień zał. nr 5  
6) Udział podwykonawców- zał. nr 6 
7) Zestawienie rzeczowe 
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          Zał. nr 1 

 
 

 
……………………………. 
             Nazwa oferenta                                      
 
 

OFERTA 
 
 

 
Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego na: 
 
 
 
 
. Dostawa i montaż elementów składowych systemu pracowni komputerowych  w tym m.in. osprzętu 
projekcyjnego, komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym i edukacyjnym w ramach 
projektu Nazwa zadania: „Szansa na rozwój edukacji - nowoczesne pracownie komputerowe w 
placówkach oświatowych na terenie Gminy Ostróda”. 

 
 

1) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia   

      za cenę  netto  . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . .  złotych,   
słownie: . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . .  .złotych   
plus:  należny podatek VAT w wysokości  . . . . . . . . . . . . . . .  złotych,           słownie: . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . złotych,  

Wartość całości zamówienia …………...................... zł brutto., 

słownie .................................................................................................złotych 

 

2) Zamówienie wykonamy w terminie  

          30 dni od dnia podpisania umowy. 

 

3) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do 
niej uwag 

4) Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 

5) Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty, (łącznie z kosztorysami ofertowymi) i wszystkimi 
załącznikami  są parafowane i  ponumerowane i cała oferta składa się  z ......... stron.  
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                         ...................................................................... 
       podpis osób upoważnionych  

      do reprezentowania oferenta 
 
Załącznikami do niniejszej oferty są: 
1…...................................................... 
2…………………………………………. 
3…………………………………………. 
4…………………………………………. 
5…………………………………………. 
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zał. nr 2 
 
 

Tabela zestawienie ilościowe Cena Netto Cena Brutto 

1 

Zestaw komputerowy z pełnym oprogramowaniem (system operacyjny + 
pakiet biurowy) typu serwer stanowisko nauczyciela: Ekran LCD 
wbudowany w obudowę urządzenia o min. przekątnej 21,6 + Linka 

zabezpieczająca Typ złącza Kensington lock support 1,8m na kluczyk: x 4 

  

2 Router sieci bezprzewodowej: x 4 
  

3 

Zestaw komputerowy z pełnym oprogramowaniem (system operacyjny + 
pakiet biurowy) typu stanowisko ucznia: Ekran LCD wbudowany w obudowę 
urządzenia o min. przekątnej 21,6 + Linka zabezpieczająca Typ złącza 

Kensington lock support 1,8m na kluczyk: x 16+10+18+15 = 59 

  

4 
Słuchawki z mikrofonem do każdego stanowiska uczniowskiego i stanowiska 

nauczyciela:  x 17+11+19+16 = 63 

  

5 

Oprogramowanie antywirusowe zainstalowane na stanowisku 
komputerowym nauczyciela oraz na stanowiskach komputerowych ucznia z 

3 letnią licencją: x 17+11+19+16 = 63 

  

6 

Urządzenie atramentowe wielofunkcyjne A3, fax, drukarka, skaner, 
kopiarka formatu A3 z siecią LAN i siecią bezprzewodową WiFi, duplex, 
czytnik karta, dotykowy kolorowy ekran + zestaw zapasowych tuszy 

maksymalne dostępne pojemności: x 4 

  

7 Interaktywna tablica multimedialna 158,6 cm x 119 cm (78``): x 4   

8 

Oprogramowanie wspomagające przeznaczone na stanowisko 
komputerowe nauczyciela (zestaw 7 pakietów programów 
multimedialnych) ze wskazanym w specyfikacji podziałem dla 3 gimnazjów i  

jednej szkoły podstawowej x 4 

  

9 

Projektor multimedialny z WiFi wykorzystujący protokół WLAN 802.11n + 
Linka zabezpieczająca Typ złącza Kensington lock support 1,8m na kluczyk + 

stolik pod projektor na kółkach z jedną półka obracaną i przechylaną: x 4 

  

10 
Ekran ścienny 175 x 132,5 cm + montaż we wskazanym miejscu w pracowni 

komputerowej: x 4 
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             zał. nr 3 

 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 

Oświadczam – oświadczamy*, że: 
 
1. Posiadam/posiadamy* uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
2. Posiadam/posiadamy* niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/dysponujemy* potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
3. Znajduję się/znajdujemy się* w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
4. Nie podlegam/nie podlegamy* wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 

ust.1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
   ( Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.)  

 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem / własnoręcznymi podpisami*, 
świadom/świadomi* odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego. 
 
 
 

Upełnomocniony przedstawiciel 
              Wykonawcy: 
 
    
 
........................................................ 
              (pieczątka i podpis) 
      
 Data : ........................................... 

* - niepotrzebne skreślić 
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                                                                            zał. nr 4 

 

PROJEKT UMOWY 

 
zawarta  w dniu ...........................................pomiędzy: 
    
                                                         Gminą Ostróda 

ul. Jana III Sobieskiego 1   14-100 Ostróda 
 
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez: 
 
1.Wójta Gminy  -  Gustawa Marka Brzezina 
z kontrasygnatą Skarbnika Gminy - Marii Andrychowskiej 
 
a Firmą 

............................................................................................................................... 
            NIP    

                                                 REGON     
 

zwaną dalej WYKONAWCĄ reprezentowanym przez: 
 
.................................................................................. 
 
zostaje zawarta umowa o następującej treści: 
 
 
Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z 
art. 10 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r –Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity z 2007 r. Dz. 
U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa, montaż i uruchomienie elementów składowych systemu pracowni 
komputerowych  w tym m.in. osprzętu projekcyjnego, komputerowego wraz z oprogramowaniem 
systemowym i edukacyjnym w ramach projektu wyposażenia 4  pracowni komputerowych  przez 
Wykonawcę w : Szkoły Podstawowej w Brzydowie, Gimnazjum w Lipowie, Gimnazjum w Ostródzie, 
Gimnazjum w Samborowie. 
 
2. Wykaz rzeczowy, ilościowy i jakościowy wyposażenia i sprzętu (specyfikacja techniczna) będącego 
przedmiotem zamówienia jest w swym zakresie zgodny ze specyfikacją techniczną złożoną w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Oferta 
Wykonawcy wraz ze specyfikacją techniczną stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt, wyposażenie i oprogramowanie Zamawiającemu do 
siedzib szkół  wymienionych w ust. 1 przy wykorzystaniu własnych środków transportu i na własny koszt, a 
następnie dokonać jego instalacji i montażu w wyznaczonym przez Zamawiającego pomieszczeniach, 
uruchomienia, montażu i konfiguracji, a także przeprowadzenia przeszkolenia użytkowników  w zakresie 
obsługi nie później niż w terminie 30 dni licząc od dnia  podpisania umowy. 
4. Wykonawca zapewni, że sprzęt, wyposażenie, oprogramowanie objęte przedmiotem dostawy 
odpowiadają co najmniej jakości i wymaganiom technicznym określonym przez zamawiającego w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz odpowiadają jakości i parametrom technicznym określonym w specyfikacji technicznej, 
stanowiącej załącznik do oferty Wykonawcy.  

§3. 
 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy  kwotę wynagrodzenia odpowiadającą cenie określonej w złożonej 
przez Wykonawcę ofercie na realizację zadania będącego przedmiotem umowy w wysokości 
……………………………..zł (słownie złotych ……………………00/100) brutto) 
2.  Płatność wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu całości zamówienia i dokonaniu jego protokolarnego 
odbioru na wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT numer rachunku bankowego  
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3.Wynagrodzenie zostanie zapłacone Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy 
nr...............................................w terminie 21 dni licząc od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. 
4. Faktura nie może być wystawiona przed datą protokolarnego odbioru całości przedmiotu umowy. 

§4. 
1. Szczegółowe warunki gwarancji określają dokumenty Karta Gwarancyjna które Wykonawca zobowiązany 
jest przekazać Zamawiającemu wraz ze sprzętem. Usługi i naprawy wynikające z gwarancji będą 
realizowane w miejscu instalacji sprzętu. Wykonawca wyda Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne z 
chwilą podpisania protokołu odbioru zamówienia. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za to, że jest uprawniony do wprowadzenia 
do obrotu oprogramowania zainstalowanego na komputerze i urządzeniach oraz za to, że Zamawiający w 
skutek zawarcia umowy będzie upoważniony do korzystania  
w ramach zwykłego użytku ze wszelkiego oprogramowania dostarczonego wraz  
z komputerami lub urządzeniami. Wraz z oprogramowaniem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
stosowne licencje.  
3. Wykonawca oświadcza, że zawarł z osobami trzecimi umowy licencyjne upoważniające go do 
wprowadzenia do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprzętu komputerowego będącego 
przedmiotem zamówienia  wraz z oprogramowaniem zainstalowanym na dostarczonych komputerach. 

§5 
Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę zachowując tygodniowy termin wypowiedzenia, jeśli 
Wykonawca naruszy jej istotne warunki, w szczególności nie podejmie się wykonania zamówienia lub 
znacznie przekroczy termin wykonania zamówienia. 

§6 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 
a) 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w przekroczeniu umownego terminu wykonania 

robot lub ich części, 
b) 0,3% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w nieterminowym usunięciu wad 
c) 5% wynagrodzenia umownego za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
2. W sytuacji gdy kary umowne przewidziane w ust. 1 nie pokryją rzeczywistej szkody    Zamawiającemu 
przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych. 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości  0,3%  wynagrodzenia umownego za 

każdy dzień zwłoki w przeprowadzeniu protokolarnego odbioru wyposażenia pracowni 
 

§7. 
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednio 
przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych 

 
§8 

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty 
- oferta 
- SIWZ 
 

§9 
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla 
Wykonawcy. 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
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zał. nr 5 
        
 
 

1. WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ 
Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat usług  odpowiadających swoim rodzajem  usługom 
stanowiącym przedmiot zamówienia (zgodnie z wymogami zapisanymi w SIWZ) 
 

L.p Nazwa zadania 
Zakres 
zrealizowanych 
prac 

Wartość 
zamówienia 
(brutto) 
realizowana przez 
oferenta 

Czas 
realizacji 

Zamawiający  
(nazwa, adres, 
ewentualnie numer 
telefonu) 

1.      

2.      

3.      

4.      

 
 
.......................dnia...................        . 

.............................................                 
podpis osoby upoważnionej do 

                                reprezentowania oferenta 
      



zał. nr 6 
 
 
 
..................................................... 
        (pieczęć adresowa firmy oferenta) 

 
 
 
Wykaz części zamówienia, które będą powierzone podwykonawcom. 
 

l.p.    

1    

2    

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

 data i podpisy osób upoważnionych do   
               reprezentowania    oferenta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IGK- 341/13/2009 

   

 

 

zał.  nr 7 
                Zestawienie rzeczowo ilościowe 

Szkoła Podstawowa w Brzydowie 

 

 

Zestaw komputerowy  z ekranem LCD wbudowanym w obudowę urządzenia o min. 

przekątnej 21,6 cala z oprogramowaniem typu (serwer stanowisko nauczyciela) z systemem 

operacyjnym Microsoft Windows Vista Home Premium z bezpłatną aktualizacją do Microsoft 

Windows 7 Home Premium + Licencja na Pakiet biurowy Office 2007 Professional + 

przynajmniej jeden nośnik na pracownię + Linka zabezpieczająca Typ złącza Kensington lock 

support 1,8m na kluczyk x 1 

 

Router ADSL dla usługi w neostradzie wykorzystujący protokół WLAN 802.11n x 1 

 

Zestaw komputerowy  z ekranem LCD wbudowanym w obudowę urządzenia o min. 

przekątnej 21,6 cala z oprogramowaniem typu (stanowisko uczniowskie) z systemem 

operacyjnym Microsoft Windows Vista Home Premium z bezpłatną aktualizacją do Microsoft 

Windows 7 Home Premium + Licencja na Pakiet biurowy Office 2007 Professional + Linka 

zabezpieczająca Typ złącza Kensington lock support 1,8m na kluczyk x 15 

 

Nausznikowe słuchawki z mikrofonem, odłączenie przewodem przez port USB x 16 

 

Oprogramowanie antywirusowe zainstalowane na 1 stanowisku komputerowym nauczyciela 

oraz na 15 stanowiskach komputerowych ucznia z 3 letnią licencją. x 16 

 

Urządzenie atramentowe wielofunkcyjne A3, fax, drukarka, skaner, kopiarka formatu A3 z 

siecią LAN i siecią bezprzewodową WiFi, duplex, czytnik kart, dotykowy kolorowy ekran + 

zestaw zapasowych tuszy maksymalne dostępne pojemności x 1 

 

Interaktywna tablica multimedialna. Obszar roboczy 158,6 cm x 119 cm (78) x 1 

 

Oprogramowanie wspomagające przeznaczone na stanowisko komputerowe nauczyciela 

(zestaw programów multimedialnych): 

1. Szkoła Podstawowa EduROM klasa 4 - Przyroda, Matematyka, J. Polski, Historia i 

Społeczeństwo. x 1 

2. Szkoła Podstawowa EduROM klasa 5 - Przyroda, Matematyka, J. Polski, Historia i 

Społeczeństwo. x 1 

3. Szkoła Podstawowa EduROM klasa 6 - Przyroda, Matematyka, J. Polski, Historia i 

Społeczeństwo. x 1 

4. Multimedialna encyklopedia DVD PWN edycja 2009 x 1 

5. Multimedialny atlas geograficzny DVD PWN edycja 2009 x 1 

6. Multimedialny atlas historyczny DVD PWN edycja 2009 x 1 

7. Multimedialny szkolny słownik języka polskiego CD PWN x 1 

 

Projektor multimedialny z WiFi wykorzystujący protokół WLAN 802.11n + Linka 

zabezpieczająca Typ złącza Kensington lock support 1,8m na kluczyk + stolik pod projektor 

na kółkach z jedną półka obracaną i przechylaną x1 

 

Ekran ścienny 175 x 132,5 cm + montaż we wskazanym miejscu w pracowni komputerowej x 

1 
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Gimnazjum w Lipowie 

 

 

Zestaw komputerowy  z ekranem LCD wbudowanym w obudowę urządzenia o min. 

przekątnej 21,6 cala z oprogramowaniem typu (serwer stanowisko nauczyciela) z systemem 

operacyjnym Microsoft Windows Vista Home Premium z bezpłatną aktualizacją do Microsoft 

Windows 7 Home Premium + Licencja na Pakiet biurowy Office 2007 Professional + 

przynajmniej jeden nośnik na pracownię + Linka zabezpieczająca Typ złącza Kensington lock 

support 1,8m na kluczyk x 1 

 

Router ADSL dla usługi w neostradzie wykorzystujący protokół WLAN 802.11n x 1 

 

Zestaw komputerowy  z ekranem LCD wbudowanym w obudowę urządzenia o min. 

przekątnej 21,6 cala z oprogramowaniem typu (stanowisko uczniowskie) z systemem 

operacyjnym Microsoft Windows Vista Home Premium z bezpłatną aktualizacją do Microsoft 

Windows 7 Home Premium + Licencja na Pakiet biurowy Office 2007 Professional + Linka 

zabezpieczająca Typ złącza Kensington lock support 1,8m na kluczyk x 16 

 

Nausznikowe słuchawki z mikrofonem, odłączenie przewodem przez port USB x 17 

 

Oprogramowanie antywirusowe zainstalowane na 1 stanowisku komputerowym nauczyciela 

oraz na 16 stanowiskach komputerowych ucznia z 3 letnią licencją. x 17 

 

Urządzenie atramentowe wielofunkcyjne A3, fax, drukarka, skaner, kopiarka formatu A3 z 

siecią LAN i siecią bezprzewodową WiFi, duplex, czytnik kart, dotykowy kolorowy ekran + 

zestaw zapasowych tuszy maksymalne dostępne pojemności x 1 

 

Interaktywna tablica multimedialna. Obszar roboczy 158,6 cm x 119 cm (78) x 1 

 

Oprogramowanie wspomagające przeznaczone na stanowisko komputerowe nauczyciela 

(zestaw programów multimedialnych): 

1. Gimnazjum EduROM klasa 1 - Biologia, Geografia, Fizyka, Chemia, Matematyka, 

Historia, Język Polski. x 1 

2. Gimnazjum EduROM klasa 2 - Biologia, Geografia, Fizyka, Chemia, Matematyka, 

Historia, Język Polski. x 1 

3. Gimnazjum EduROM klasa 3 - Biologia, Geografia, Fizyka, Chemia, Matematyka, 

Historia, Język Polski. x 1 

4. Multimedialna encyklopedia DVD PWN edycja 2009 x 1 

5. Multimedialny atlas geograficzny DVD PWN edycja 2009 x 1 

6. Multimedialny atlas historyczny DVD PWN edycja 2009 x 1 

7. Multimedialny szkolny słownik języka polskiego CD PWN x 1 

 

Projektor multimedialny z WiFi wykorzystujący protokół WLAN 802.11n + Linka 

zabezpieczająca Typ złącza Kensington lock support 1,8m na kluczyk + stolik pod projektor 

na kółkach z jedną półka obracaną i przechylaną x1 

 

Ekran ścienny 175 x 132,5 cm + montaż we wskazanym miejscu w pracowni komputerowej x 

1 
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Gimnazjum w Ostródzie 

 

 

Zestaw komputerowy  z ekranem LCD wbudowanym w obudowę urządzenia o min. 

przekątnej 21,6 cala z oprogramowaniem typu (serwer stanowisko nauczyciela) z systemem 

operacyjnym Microsoft Windows Vista Home Premium z bezpłatną aktualizacją do Microsoft 

Windows 7 Home Premium + Licencja na Pakiet biurowy Office 2007 Professional + 

przynajmniej jeden nośnik na pracownię + Linka zabezpieczająca Typ złącza Kensington lock 

support 1,8m na kluczyk x 1 

 

Router ADSL dla usługi w neostradzie wykorzystujący protokół WLAN 802.11n x 1 

 

Zestaw komputerowy  z ekranem LCD wbudowanym w obudowę urządzenia o min. 

przekątnej 21,6 cala z oprogramowaniem typu (stanowisko uczniowskie) z systemem 

operacyjnym Microsoft Windows Vista Home Premium z bezpłatną aktualizacją do Microsoft 

Windows 7 Home Premium + Licencja na Pakiet biurowy Office 2007 Professional + Linka 

zabezpieczająca Typ złącza Kensington lock support 1,8m na kluczyk x 10 

 

Nausznikowe słuchawki z mikrofonem, odłączenie przewodem przez port USB x 11 

 

Oprogramowanie antywirusowe zainstalowane na 1 stanowisku komputerowym nauczyciela 

oraz na 10 stanowiskach komputerowych ucznia z 3 letnią licencją. x 11 

 

Urządzenie atramentowe wielofunkcyjne A3, fax, drukarka, skaner, kopiarka formatu A3 z 

siecią LAN i siecią bezprzewodową WiFi, duplex, czytnik kart, dotykowy kolorowy ekran + 

zestaw zapasowych tuszy maksymalne dostępne pojemności x 1 

 

Interaktywna tablica multimedialna. Obszar roboczy 158,6 cm x 119 cm (78) x 1 

 

Oprogramowanie wspomagające przeznaczone na stanowisko komputerowe nauczyciela 

(zestaw programów multimedialnych): 

1. Gimnazjum EduROM klasa 1 - Biologia, Geografia, Fizyka, Chemia, Matematyka, 

Historia, Język Polski. x 1 

2. Gimnazjum EduROM klasa 2 - Biologia, Geografia, Fizyka, Chemia, Matematyka, 

Historia, Język Polski. x 1 

3. Gimnazjum EduROM klasa 3 - Biologia, Geografia, Fizyka, Chemia, Matematyka, 

Historia, Język Polski. x 1 

4. Multimedialna encyklopedia DVD PWN edycja 2009 x 1 

5. Multimedialny atlas geograficzny DVD PWN edycja 2009 x 1 

6. Multimedialny atlas historyczny DVD PWN edycja 2009 x 1 

7. Multimedialny szkolny słownik języka polskiego CD PWN x 1 

 

Projektor multimedialny z WiFi wykorzystujący protokół WLAN 802.11n + Linka 

zabezpieczająca Typ złącza Kensington lock support 1,8m na kluczyk + stolik pod projektor 

na kółkach z jedną półka obracaną i przechylaną x1 

 

Ekran ścienny 175 x 132,5 cm + montaż we wskazanym miejscu w pracowni komputerowej x 

1 
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Gimnazjum w Samborowie 

 

 

Zestaw komputerowy  z ekranem LCD wbudowanym w obudowę urządzenia o min. 

przekątnej 21,6 cala z oprogramowaniem typu (serwer stanowisko nauczyciela) z systemem 

operacyjnym Microsoft Windows Vista Home Premium z bezpłatną aktualizacją do Microsoft 

Windows 7 Home Premium + Licencja na Pakiet biurowy Office 2007 Professional + 

przynajmniej jeden nośnik na pracownię + Linka zabezpieczająca Typ złącza Kensington lock 

support 1,8m na kluczyk x 1 

 

Router ADSL dla usługi w neostradzie wykorzystujący protokół WLAN 802.11n x 1 

 

Zestaw komputerowy  z ekranem LCD wbudowanym w obudowę urządzenia o min. 

przekątnej 21,6 cala z oprogramowaniem typu (stanowisko uczniowskie) z systemem 

operacyjnym Microsoft Windows Vista Home Premium z bezpłatną aktualizacją do Microsoft 

Windows 7 Home Premium + Licencja na Pakiet biurowy Office 2007 Professional + Linka 

zabezpieczająca Typ złącza Kensington lock support 1,8m na kluczyk x 18 

 

Nausznikowe słuchawki z mikrofonem, odłączenie przewodem przez port USB x 19 

 

Oprogramowanie antywirusowe zainstalowane na 1 stanowisku komputerowym nauczyciela 

oraz na 18 stanowiskach komputerowych ucznia z 3 letnią licencją. x 19 

 

Urządzenie atramentowe wielofunkcyjne A3, fax, drukarka, skaner, kopiarka formatu A3 z 

siecią LAN i siecią bezprzewodową WiFi, duplex, czytnik kart, dotykowy kolorowy ekran + 

zestaw zapasowych tuszy maksymalne dostępne pojemności x 1 

 

Interaktywna tablica multimedialna. Obszar roboczy 158,6 cm x 119 cm (78) x 1 

 

Oprogramowanie wspomagające przeznaczone na stanowisko komputerowe nauczyciela 

(zestaw programów multimedialnych): 

1. Gimnazjum EduROM klasa 1 - Biologia, Geografia, Fizyka, Chemia, Matematyka, 

Historia, Język Polski. x 1 

2. Gimnazjum EduROM klasa 2 - Biologia, Geografia, Fizyka, Chemia, Matematyka, 

Historia, Język Polski. x 1 

3. Gimnazjum EduROM klasa 3 - Biologia, Geografia, Fizyka, Chemia, Matematyka, 

Historia, Język Polski. x 1 

4. Multimedialna encyklopedia DVD PWN edycja 2009 x 1 

5. Multimedialny atlas geograficzny DVD PWN edycja 2009 x 1 

6. Multimedialny atlas historyczny DVD PWN edycja 2009 x 1 

7. Multimedialny szkolny słownik języka polskiego CD PWN x 1 

 

Projektor multimedialny z WiFi wykorzystujący protokół WLAN 802.11n + Linka 

zabezpieczająca Typ złącza Kensington lock support 1,8m na kluczyk + stolik pod projektor 

na kółkach z jedną półka obracaną i przechylaną x1 

 

Ekran ścienny 175 x 132,5 cm + montaż we wskazanym miejscu w pracowni komputerowej x 

1 
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Dostawa i Instalacja sprzętu (wszystkich pracowni komputerowych) ma być dokonana na 

meblach, które są w posiadaniu Zamawiającego. Przedstawiciel dostawcy przeprowadzi 

kompleksowe szkolenie w ramach wszystkich funkcji realizowanych przez pracownię 

komputerową. 

 

Zadaniem własnym potencjalnego wykonawcy będzie we wszystkich pracowniach 

komputerowych połączyć wszystkie stanowiska w sieć bezprzewodową oraz zasilić 

poszczególnymi punktami elektrycznymi. 

 

Przedstawiciele dostawcy przeprowadzą szkolenie wyznaczonego opiekuna pracowni 

komputerowej w zakresie konfiguracji sieci bezprzewodowej w oparciu o dostarczone 

elementy pracowni z uwzględnieniem zabezpieczeń i udostępniania połączeń 

bezprzewodowych, konfiguracji routera, konfiguracji komunikacji z urządzeniem 

wielofunkcyjnym bezprzewodowym, konfiguracji komunikacji z projektorem za pomocą 

połączenia bezprzewodowego. 

 

Ponadto przedstawiciele dostawcy przeprowadzą szkolenie w zakresie funkcjonalności i 

użytkowania interaktywnej tablicy multimedialnej. 

 

W odniesieniu do systemu operacyjnego przedstawiciele dostawcy przeprowadzą instruktarz 

w zakresie zabezpieczania systemów operacyjnych przed szkodliwymi działaniami 

użytkowników na przykładzie funkcjonowania kont z ograniczonymi uprawnieniami typu 

konto „gościa”, konto „użytkownika”. 

 

Ponadto dostawca przeszkoli wskazanego opiekuna pracowni komputerowej w zakresie 

użytkowania i prawidłowej  instalacji darmowego oprogramowania do zdalnego zarządzania i 

przejmowania pulpitów typu np. RealVNC 4.1.3 Free Edition.    
 

 


