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 Działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) Gmina Wilków zaprasza do składania ofert 

zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

 

1. Zamawiający: Gmina Wilków 

2. Przedmiot zamówienia: dostawa oraz montaż 6 szt. monitorów dotykowych VD eBoard VD-

6510T wraz z komputerem OPS oraz oprogramowaniem Windows 10 Home Edition PL na 

terenie Gminy Wilków 

3. Termin realizacji zamówienia: 30.08.2019 r. 

4. Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa w Bukowiu, Szkoła Podstawowa w Idzikowicach, 

Szkoła Podstawowa w Wilkowie 

5. Kryterium wyboru ofert: 100% cena. 

6. Kod CPV: 32322000-6 

7. Inne istotne warunki zamówienia: 

a) Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu. 

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania 

ofertowego w uzasadnionych przypadkach, odwołania oraz zakończenia postępowania 

bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekroczy 

wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie 

zamówienia a także wezwania oferentów do złożenia wyjaśnień i uzupełnień 

złożonych ofert. 

c) Wynagrodzenie płatne będzie Wykonawcy w terminie 14 dni po przedłożeniu przez 

niego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku po wykonaniu zamówienia. 

d) Wszystkie podane ceny w ofercie powinny być cenami brutto uwzględniającymi 

wszystkie koszty jakie Zamawiający będzie musiał ponieść za realizację przedmiotu 

zamówienia z uwzględnieniem podatku VAT. 

e) Za realizację przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie ryczałtowe.  

8. Specyfikacja zamówienia 

1) Monitor:  Panel 65" LED; matryca matowa, antyodblaskowa, antyrefleksyjna; ochrona 

panelu szyba hartowana 4 mm; rozdzielczość 3840x2160; jasność 500 cd/m²; kontrast 5000:1; 

OS Android, kabel HDMI – 5m – 6 szt. 

2) Komputer OPS: procesor: i5 – czterordzeniowy; karta graficzna: Intel HD Graphic 4600; 

sieć wifi: 802.11n; sieć kablowa: Realtek 1GB; dźwięk: High Definition Audio; Ram: 4GB; 

SSD: 128GB; USB: 2.0 / 3.0; zainstalowany system operacyjny Windows 10 Home Edition 

PL – 6 szt. 

9. Sposób przygotowania ofert: Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu 

ofertowym będącym załącznikiem nr 1 w języku polskim, czytelnie zgodnie ze specyfikacją 

zamówienia. Podpisaną ofertę w formie skanu proszę przesłać na adres unia@wilkow.pl w 

terminie do 12.07.2019 r.  do godziny 12.00. 

 10. Informacje końcowe 

1) Wykonawca zapewnia gwarancję na dostarczone urządzenia: 5 lat na monitor w tym 2 lata 

na matrycę oraz 2 lata na jednostkę OPS. 

2)  Wykonawca zapewni pełny dostęp do platform edukacyjnych MERIDIAN oraz 

CORINTH na okres 6 miesięcy. 
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3) Wykonawca zamontuje dostarczony sprzęt w miejscach wskazanych przez dyrektorów 

placówek oświatowych oraz przeszkoli wyznaczonych pracowników do obsługi monitorów. 

 11. Osoba upoważniona do kontaktu ze strony Zamawiającego: 

Tomasz Kin inspektor ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy, Urząd Gminy w Wilkowie tel. 

77/4195514 wew. 123. 


