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Białystok 21.11.2018 
 

ZAPYTANIE W CELU ROZEZNANIA RYNKU 
 

 

W związku z realizacją projektu Niepubliczne Przedszkole Czerwone Serduszko (nr projektu: WND-

RPPD.03.01.01-20-0289/18) realizowanego przez Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze „Wrota 

Biznesu”, ul. Nowy Świat 14 lok. 14, 15-453 Białystok, w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytetu III. Kompetencje i Kwalifikacje, 

Działania 3.1 „Kształcenie i Edukacja, Poddziałanie” 3.1.1 „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej 

jakości edukacji przedszkolnej” zwracamy się z prośbą o przesłanie wyceny na poniższe wyposażenie 

rtv-agd zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną. 

1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę należy przesłać na adres mailowy: biuro@wrotabiznesu.com do 29 

listopada 2018 

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Oferta powinna być podpisana przez osobę 

upoważnioną. 

3. W ofercie proszę o podanie ceny brutto oraz podatku VAT wraz ze stawkami. 

4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w rozeznaniu rynku. 

 

WYPOSAŻENIE 

Nazwa przedmiotu Ilość 

Przenośny radioodtwarzacz CD 

Parametry techniczne: 

- Odtwarzacz CD z odczytem plików MP3, Wejście USB, Bluetooth, 

- Zasilanie: bateryjne, sieciowe 

- wyświetlacz LCD, 

- wejście audio mini jack 3,5mm, wejście słuchawkowe 

Gwarancja: Minimum 24 miesiące. Serwis świadczony na miejscu u klienta 

3 

Telewizor  

Parametry techniczne: 

- Typ telewizora: LCD-LED 

- Full HD 

- klasa energetyczna minimum A+ 

- średni pobór mocy:  ok. 34 W 

- pobór mocy w trybie czuwania: 0,3 W 

- zasilanie: 220 – 240 V 50/60 Hz 

- funkcje sieciowe: Wi-Fi 

- złącza HDMI, USB 

- wbudowane tunery: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 

- funkcja Smart 

- odtwarzacz multimedialny 

- moc głośników minimum: 2x 8W 

- automatyczne ustawianie poziomu głośności 

- funkcje poprawy obrazu Pixel Plus HD 

Gwarancja: Minimum 24 miesiące. Serwis świadczony na miejscu u klienta 

2 
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Zestaw interaktywny: Tablica + Projektor + Wysięgnik + Przewody + Oprogramowanie 

Parametry techniczne: 

Tablica: 

- Wymiary tablicy około:  1720 x 1250 x 36 mm, 

- waga tablicy maksymalnie ok. 21kg 

- format obrazu: 4:3, 

- przekątna tablicy 83’ 

- rodzaj powierzchni: magnetyczna, matowa, suchościeralna, uszkodzenie nie powinno mieć 

wpływu na działanie tablicy 

- pozycjonowanie w podczerwieni 

- obsługa za pomocą palca lub innego wskaźnika 

- prędkość kursora minimum 120”/sekundę 

- komunikacja USB 

- zasilanie Port USB 

- paski skrótów na ekranie ułatwiające użytkowanie, możliwość edycji  

Projektor: 

- zużycie energii maksymalnie 260 W  

- wejścia audio Mini jack 3.5 mm 

- porty komunikacyjne RS232, USB  

- wbudowany głośnik około 2 W 

- menu ekranowe w j. polskim, dostosowywanie obrazu do wyświetlania na powierzchniach o 

różnych kolorach, zoom cyfrowy 

Teleskopowy wysięgnik do projektora: 

- możliwość montażu do sufitu  jak również do ściany 

- regulacja projektora we wszystkich płaszczyznach  

- kompatybilność z różnymi projektorami 

- odległość od punktu mocowania 78-120 cm 

- ukryty tor prowadzenia przewodów 

-dedykowany dla projektorów typowych do tablic interaktywnych 

- możliwość obrotu 360° 

Oprogramowanie w języku polskim, dodatkowe oprogramowanie ułatwiające interaktywną pracę 

z dowolnymi materiałami, akcesoria dodatkowe: pisaki (minimum 6 sztuk), półka na pisaki, 

uchwyty do montażu, wskaźnik teleskopowy, mobilny stojak. 

Gwarancja: Minimum 36 miesięcy. Serwis urządzenia świadczony na miejscu u klienta 

1 

Aparat fotograficzny 

- zoom optyczny podczas fotografowania, zoom w trakcie filmowania 

- korekcja czerwonych oczu, samowyzwalacz, lampa błyskowa, balans bieli: auto/światło 

dzienne/pochmurno itp. 

- zmiana rozmiaru zdjęć, kadrowanie, kręcenie filmów HD, samowyzwalacz 

- język – Polski  

- wyświetlacz: Ekran LCD 

- lampa błyskowa 

- nośniki zapisu: Wbudowana pamięć, karty pamięci SD, karty pamięci SDHC, karty pamięci SDXC 

- pamięć wewnętrzna minimum 80 MB 

- mikrofon, głośnik 

- wyjście: AV, USB  

- zasilanie - Akumulator litowy / Zasilacz sieciowy   

do aparatu microSD High Speed, 128 GB, Prędkość odczytu: 95 MB/s, UHS-I U3 klasy 10, Do 

smartfonów i tabletów, Odporność na promienie rentgenowskie 
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Czas pracy akumulatora (przybliżony) minimum: 200 zdjęć  

Gwarancja: Minimum 24 miesiące producenta 

Laptop  

Parametry techniczne: 

- Procesor:  Minimum 6gen, dwurdzeniowy minimum 2,0 GHz,  

- liczba rodzeni procesora: 2, 

- pamięć podręczna CACHE: 3MB,  

- ekran: 15,6’, 1366x768 pikseli,  

- typ matrycy: matowa LED, 

- pamięć RAM: 4GB, DDR4 2400MHz, 

- dysk twardy: 1000GB, 5400 obr/min, 

- wyjście HDMI, 

- komunikacja bezprzewodowa: moduł Bluetooth, WiFi 802.11 ac, 

- karta sieciowa: 10/100 Mbps Ethernet 

- czytnik kart pamięci: SD 

- wbudowana kamera, mikrofon 

W zestawie powinno znaleźć się również system operacyjny Windows lub równoważny, ponadto 

oprogramowanie antywirusowe. 

Wersja językowa: polski 

Gwarancja: Minimum 24 miesiące. Serwis świadczony na miejscu u klienta 

3 

Laptop  

Parametry techniczne: 

- przekątna ekranu 15.60 cali 

- pojemność dysku 1 TB 

- prędkość obrotowa 5400 OBR/MIN 

- minimalna wielkość pamięci 32 GB 

- rodzaj pamięci SO-DIMM DDR4 2400MHZ 

- napęd optyczny 

- 3 porty USB  1x2.0 + 2x 3.0  

- typ procesora intel core 15 

- ilość rdzeni/wątków 4/8 

- rozdzielczość optymalna 1920 x 1080 (FULL HD) 

- pamięć 8GB 

- ilość gniazd pamięci / wolne 2/1 

- karta graficzna INTEL UHD GRAPHICS 620 lub równoważna 

- dodatkowa karta graficzna 

- dysk HDD 

- napęd optyczny wbudowany DVD+/-RW DL 

- czynnik kart 3 w 1 (SD, SDHC, SDXC) 

- typ akumulatora / baterii LI-ION 4 CELL BATTERY 

- klawiatura standardowa z blokiem numerycznym 

W zestawie powinno znaleźć się również system operacyjny Windows lub równoważny, ponadto 

oprogramowanie antywirusowe oraz pakiet biurowy typu MS Office: edytor tekstu, arkusz 

kalkulacyjny, obsługa poczty. 

Inne: powłoka ekranu antyrefleksyjna 

Gwarancja: Minimum 24 miesiące. Serwis świadczony na miejscu u klienta 

1 

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE A4 

• Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie 

Parametry techniczne: 

1 
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- Druk laserowy, 

- szybkość procesora 1200 MHz 

- podajnik papieru minimum 200 arkuszy, 

-  wydajność około: 80 000 stron miesięcznie 

- druk dwustronny automatyczny 

- obsługiwane formy nośników: A4, A5, A6, B5(JIS), DL (koperta), koperty B5, koperty C5 

- złącze USB, Ethernet, łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 

- praca w sieci 

- interfejsy: WI-FI, RJ-45, USB 

- intuicyjny, dotykowy wyświetlacz 

Gwarancja: Minimum 24 miesiące. Serwis świadczony na miejscu u klienta 

Krzesła obrotowe 

Parametry techniczne: 

Mechanizm pozwalający na komfort podczas długich godzin w pracy.  Regulacje powinny dawać 

wsparcie dla dolnego odcinka kręgosłupa.  

- Regulacja wysokości siedziska 

- regulacja synchronicznego odchylania oparcia siedziska z możliwością dostosowania 

sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego, 

- metalowa podstawa, 

- materiał: chrom/ skóra ekologiczna/ siatka poliestrowa, 

- możliwość obrotu 360°, 

- kółka przystosowane do różnych powierzchni, 

- kszesło 5 - podporowe 

Gwarancja: Minimum 24 miesiące. Serwis świadczony na miejscu u klienta 

2 

WYPOSAŻENIE POMIESZEŃ SOCJALNYCH 

Kuchenka mikrofalowa (gotowanie, podgrzewanie, rozmrażanie) 

Parametry techniczne: 

- Sterowanie mechaniczne, moc mikrofali: 700 W, 

- pojemność około 20 litrów, 

- funkcje podgrzewanie, gotowanie i rozmrażanie, 

- szybkie podgrzewanie, sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, 

- talerz obrotowy   

- instrukcja i sterowanie w języku polskim  

- kilka poziomów mocy, 

- timer 

- moc przyłączeniowa: 1100 W, 

- wolnostojąca 

Gwarancja: Minimum 24 miesiące. Serwis świadczony na miejscu u klienta 

1 

Czajnik elektryczny 

Parametry techniczne: 

- czajnik bezprzewodowy, 

- pojemność około 1,7 litra, 

- element grzejny - płaska grzałka płytowa, 

- filtr siatkowy zabezpieczający przed osadem, 

- obrotowa podstawa, 

- widoczna lampka kontrolna, 

- widoczny wskaźnik poziomu wody, 

- zabezpieczenie przed przegrzaniem wody, 

1 
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Gwarancja: Minimum 24 miesiące. Serwis świadczony na miejscu u klienta lub odbiór, naprawa, 

zwrot. 

Lodówka 

Parametry techniczne: 

- Efektywność energetyczna minimum A+, 

- przewód około. 1,5m, 

- oświetlenie wnętrza, 

- minimum 3 półki, 

- możliwość wyjmowania półek, regulacji wysokości , 

- poziom hałasu maksymalnie maksymalnie 38 dB, 

- rozmrażanie automatyczne, 

- balkoniki na drzwiach, szuflada na żywność , 

- instalacja wolnostojąca, odwracalne zawiasy, 

- regulowane stopy, 

- mechaniczne sterowanie temperaturą, 

Gwarancja: Minimum 24 miesiące. Serwis świadczony na miejscu u klienta. 

 

Odkurzacz 

Parametry techniczne: 

- waga – maksymalnie 4,50 kg 

- regulacja mocy, stacja dokująca 

- czas pracy ok. 36 min 

- rodzaj zasilania akumulatorowe 

- napięcie zasilania 230V 

- wtyczka sieciowa Typ E 

- typ odkurzacza – workowy 

- typ rury – segmentowa 

- poziom hałasu max. 72 dB 

- klasa reemisji kurzu A 

- klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych A 

- klasa skuteczności odkurzania dywanów C 

Gwarancja: Minimum 24 miesiące producenta świadczona na miejscu u klienta.  

1 

Mop parowy 

Parametry techniczne: 

- mop czyszczący parą, 

- działanie czyszczące i bakteriobójcze, 

- kształt stopy powinien ułatwiać dostęp do trudno dostępnych miejsc, 

- do stosowania na wszystkich rodzajach podłóg , 

- długi przewód zasilania minimalnie 6 metrów, 

- rodzaj zasilania sieciowe, 

- waga maksymalna 3 kg, 

- temperatura pary do 100°C 

- pojemność zbiornika około minimum 0,4 L 

- szybki czas nagrzewania, 

- wskaźnik gotowości pary, 

Inne: dodatkowe/zmienne wkłady, użytkowanie mopa na dywanach 

Gwarancja: Minimum 24 miesiące . Serwis urządzenia świadczony na miejscu u klienta lub 

odbierany, naprawiany i zwracany. 

1 
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Załącznik Nr1 

Formularz ofertowy 
 

DANE OFERENTA 

Nazwa firmy    

Adres firmy   

NIP    REGON         

Telefon   E-mail   

Imię i nazwisko 

osoby do kontaktu 
  

 

W odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie na wycenę wyposażenia rtv-agd według opisu 

przedmiotu zawartego w Zapytaniu. 

 

Nazwa przedmiotu Cena brutto 

Przenośny radioodtwarzacz CD - ilość 3szt  

Telewizor - ilość 2szt  

Zestaw interaktywny: Tablica + Projektor + Wysięgnik + Przewody + 

Oprogramowanie - ilość 1szt 

 

Aparat fotograficzny - ilość 1szt  

Laptop - ilość 3szt  

Laptop - ilość 1szt  

Urządzenie wielofunkcyjne A4 - ilość 1szt  

Krzesła obrotowe - ilość 2szt  

Kuchenka mikrofalowa - ilość 1  

Czajnik elektryczny - ilość 1  

Lodówka - ilość 1  

Odkurzacz - ilość 1  

Mop parowy - ilość 1  

Razem  

w tym VAT  

 

1. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych  zawartych w formularzu ofertowym wyłącznie  dla 

potrzeb związanych z realizacją Zamówienia do projektu „Niepubliczne Przedszkole Czerwone 

Serduszko”, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/579 z dn. 27 
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kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

2. Ponadto przyjmujemy do wiadomości, iż: 

2.1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze „Wrota 

Biznesu” z siedzibą Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze „Wrota Biznesu”, ul. Nowy Świat 14 

lok.14 15-453 Białystok.  

2.2. Dane osobowe przechowywane będą w Biurze Projektu Stowarzyszenia konsultingowo-doradczego 

„Wrota Biznesu” mieszczącego się w Białymstoku przy ul. Sosabowskiego 1, 15-182 Białystok, tel. 

882 467 136, e-mail.: biuro@wrotabiznesu.com 

2.3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

realizacją Zapytania ofertowego na zakup i dostawę wyposażenia do Niepublicznego Przedszkola 

Czerwone Serduszko. 

2.4. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z wymogami stawianymi przez przepisy prawa oraz 

wymogami związanymi z okresem trwałości projektu finansowego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020, przez okres 5 lat od daty zakończenia Projektu czyli do końca 2025 

roku, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Obowiązek podania danych 

osobowych jest wymogiem obligatoryjnym związanym udziałem w postępowaniu.   

2.5. Posiadamy prawo: 

2.5.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; 

2.5.2. na podstawie art. 16 RODO prawo sprostowania danych osobowych; 

2.5.3. na podstawie art. 18. RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

2.5.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznamy, że 

przetwarzanie Naszych danych osobowych narusza przepisy RODO; 

2.6. Nie przysługuje nam prawo: 

2.6.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

2.6.2. prawo do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; 

2.6.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

 

Miejscowość ………………………….  Dnia …………………………. 

 

 

 

….……………………….………………………….………… 
(podpis osoby upoważnionej) 

 

 

 

mailto:biuro@wrotabiznesu.com

