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Gdynia, dn. 11.12.2020 r. 

DE/RYB/014/2020 

 

Zamawiający:  

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa 

Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na dostawę sprzętów biurowych i konferencyjnych 

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, w związku z realizacją projektu 

pn.  „Wzmocnienie zdolności reagowania MSPiR poprzez integrację zbudowanego pilotażowego 

systemu wykrywania skażeń środowiska morskiego” w ramach działania 6.1  "Zintegrowany Nadzór 

Morski" Priorytetu 6. Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej, zawartego w Programie 

Operacyjnym "Rybactwo i Morze" 2014-2020, oraz  zawartym Porozumieniem nr 00001-

6525.1.OR1100003/18/20.DK z dnia 18.05.2020 r. o dofinansowanie projektu, zwraca się 

z zapytaniem ofertowym na dostawę sprzętów biurowych i konferencyjnych. 

 

Przedmiot zapytania ofertowego: 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa sprzętów biurowych i konferencyjnych zgodnie 

z Tabelą nr 1 oraz pierwsze (testowe/pokazowe) skuteczne i prawidłowe uruchomienie sprzętu 

objętego dostawą wraz z przeszkoleniem pracownika Zamawiającego w zakresie prawidłowego 

podłączenia oraz obsługi. W szczególności przeszkolenie w zakresie prawidłowego podłączenia oraz 
obsługi dotyczy niżej podanych pozycji w Tabeli nr 1 tj.: 

1) pozycja nr 6, tj. przenośny ZESTAW NAGŁOŚNIENIOWY z 2 mikrofonami, statywem 
i głośnikiem; 

2) pozycja nr 7, tj. PROJEKTOR/ RZUTNIK; 
3) pozycja nr 8, tj. EKRAN PROJEKCYJNY; 
4) pozycja nr 11, tj.  ZESTAW DO WYKONYWANIA ZDJĘĆ ORAZ NAGRYWANIA FILMÓW; 
5) pozycja nr 12, tj. ZESTAW DO WIDEOKONFERENCJI. Zestaw do komunikacji pomiędzy 

bazami w formule telekonferencji z oprogramowaniem i sprzętem. 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  
Tabela 1. 

L.p. Rodzaj sprzętu Ilość 
sztuk 

Wymagane parametry Proponowane przez 
Dostawcę  
Cena Czas 

trwania 
gwarancji 

1.  TABLICA SUCHO 
ŚCIERALNA 
(100x200) 

1 szt. Dwustronna suchościeralna tablica o 
wymiarach 100 x 200 cm, obrotowa jezdna 
(na kółkach z funkcją blokady). 
Typ ramy: aluminium.  
Rodzaj powierzchni: lakierowana,  
do pisania markerami suchościeralnymi. 
Tafla wykonana z wysokiej jakości blachy 
odpornej na zarysowania. 
Możliwość blokady ustawienia pod 
dowolnym kątem i w wybranej pozycji 
(możliwy obrót o 360 stopni). 
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Stojak tablicy wykonany z profili 
stalowych, proszkowo lakierowanych. 
Możliwość płynnej regulacji wysokości. 
Wyposażona w półkę na markery. 
Posiadająca uchwyt do zawieszenia na 
tablicy bloku typu flipchart. 
Zestaw markerów (4 kolory) z gąbką i 
płynem do czyszczenia. 

2.  SZAFA METALOWA 
do przechowywania 
dokumentów 

1 szt. Szafa na dokumenty niejawne. 
Szafa metalowa, wyposażona w zamek 
kluczowy klasy A, kołeczki oraz miseczkę 
do plombowania. 
Osadzenie drzwi na zawiasach 
wewnętrznych. 
Możliwość wyposażenia w skrytkę 
wewnętrzną oraz półki 
Możliwość zamiany zamka na zamek 
elektroniczny lub szyfrowy. 
Wymiary zewnętrzne (wys./szer./gł.) 
1990/900/500 [mm] 
Waga ok. 76 kg 
Ilość półek: 4 
*Głębokość zewnętrzna dotyczy obrysu 
sejfu i nie uwzględnia elementów 
najbardziej wystających: panel zamka (nie 
dotyczy zamka kluczowego) 

  

3.  LAMINATOR 1 szt. Maksymalny format laminacji: A3 
Maksymalna prędkość laminacji: 380 
mm/min 
Maksymalna grubość folii: 175 μm 
Maksymalna grubość dokumentu wraz z 
folią: 0,7 mm 
Czas nagrzewania: 1,5 min 
Ilość prędkości: 1 
Ilość wałków: 4 
Rodzaj wałków: zwykłe 
System grzewczy: wałki ogrzewane od 
zewnątrz 
Moc: 650 W 
Pozostałe parametry: 
Laminacja na zimno: Tak 
Sygnały dźwiękowe: Nie 
Sygnały świetlne: Tak 
Urządzenie sterowane mikroprocesorem: 
Tak 
Tryb "Standby": Nie/Tak 
Rewers: Tak 
Pakiet startowy folii w zestawie 
(zawierający zarówno folie A4 oraz A3). 

  

4.  BINDOWNICA 1 szt. Rodzaj oprawy - grzebieniami 
plastikowymi. 
Dziurkowanie ręczne/elektryczne. 
Ilość kartek oprawianych (80 g): 150 lub 
więcej. 
Ilość kartek dziurkowanych jednorazowo 
(80 g): 15 lub więcej. 
Średnica grzbietu w mm: 19 mm. 
Maks. rozmiar dokumentu: A4. 
Szuflada do przechowywania grzbietów: 
tak. 
Wyjmowana szuflada na ścinki: tak. 
Miarka doboru grzbietu do grubości 
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okładki : tak. 
Pionowy system dziurkowania/włożenia 
dokumentu: tak. 
Dźwignia dziurkująca: obustronna  
Przechowywanie w pionie: tak. 
Regulowana prowadnica krawędziowa: 
tak. 

5.  ZESTAW WSKAŹNIKA 
LASEROWEGO 

1 szt. Prezenter/pilot bezprzewodowy do 
prezentacji i podstawowej nawigacji po 
slajdach. 
Łączność bezprzewodowa 2,4 GHz- zasięg 
nie mniej niż 12 m i 10 m2. 
Odbiornik podłączany przez port USB. 
Klasa lasera: Laser klasy 2  
Maks. moc wyjściowa: Poniżej 1 mW  
Długość fali: 640～660 nm (czerwone 

światło)  
Typ baterii: 2 baterie AAA  

  

6.  przenośny ZESTAW 
NAGŁOŚNIENIOWY  
z 2 mikrofonami, 
statywem i 
głośnikiem 

1 szt. Dwudrożna kolumna głośnikowa 
wyposażona w minimum jeden 10 calowy 
głośnik basowy oraz wysokotonowy. 
System akumulatorowo-sieciowy 200Wat 
z mikserem 3-kanałowym, wyposażony w 
odtwarzacz MP3, Bluetooth, Tuner FM + 
Pilot. 
Kolumna współpracująca z mikrofonem 
bezprzewodowym lub transmiterem 
AUDIO typu INTERLINK, który umożliwia 
przekazywanie dźwięku z zewnętrznych 
urządzeń typu odtwarzacz CD, 
magnetofon, radio, mikser dźwięku. 
3-kanałowy mikser, odtwarzacz MP3, 
bluetooth i radio,. 
Zasilanie akumulatorowe i sieciowe 220-
240V. 
Wbudowany akumulator 12V/7Ah. 
Wbudowana ładowarka akumulatora 
zapewniająca automatyczne ładowanie 
akumulatora podczas podłączenia kabla 
sieciowego do zasilania 220-240V. 
Wzmacniacz mocy klasy "D" o dużej 
efektywności. 
Wyjście na dodatkową kolumnę 
głośnikową. 
Gniazdo umożliwiające mocowanie 
systemu na statywie.  
Moc wyjściowa 200W/Max (130W/Rms). 
Czas pracy na akumulatorze nie mniej niż 4 
godz. przy pełnej mocy non-stop i nie 
mniej niż 6-10 godz. podczas 
umiarkowanej eksploatacji. 
Bezpieczny zakres temperatury otoczenia 
podczas pracy wzmacniacza: 0-40*C. 
Wbudowana przetwornica SMPS 12V/75V 
zasilająca wzmacniacz mocy 
Regulacja barwy tonu. 
Regulacja siły głosu: MIC-1, MIC-2 , 
AUDIO/MP3, opcjonalnie MIC-A / MIC-B. 
2 wejścia mikrofonowe typu XLR z 
zasilaniem PHANTOM dla mikrofonów 
pojemnościowych. 
Włączane filtry w kanałach 
mikrofonowych MIC-1/2 poprawiające 
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zrozumiałość mowy. 
MUTE przycisk szybkiego wyciszania 
wzmacniacza. 
1 wejście audio typu RCA x4. 
Wyjście liniowe typu JACK. 
Wyjście głośnikowe do podłączenia 
dodatkowej kolumny 8ohm. 
Waga: do 15 kg. 
Mikrofon – 2 szt. UHF 16 kanałowe do 
użytku w zasięgu pomiędzy mikrofonem a 
kolumną głośnikową – minimum 25m. 
Opcjonalnie statyw do kolumny stalowy 
lub aluminiowy. 

7.  PROJEKTOR/ 
RZUTNIK 

1 szt. Typ matrycy: 3LCD. 
Full HD/ HD Ready. 
Moc lampy: nie mniej niż 180 W. 
Kontrast: 60000 :1. 
Rozdzielczość podstawowa: Full HD (1920 
x 1080). 
Rozdzielczość maksymalna: Full HD (1920 
x 1080). 
3D ready: tak. 
Jasność: nie mniej niż 2300 ANSI lumen. 
Format obrazu standardowy: 16:9. 
Zoom optyczny: 1,6 :1 / Zoom cyfrowy: 
opcjonalnie. 
Korekcja pionowa (Keystone): +/- 30 
stopni. 
Korekcja pozioma: +/- 30 stopni 
Wielkość obrazu: 30 " - 300 ". 
Wejście HDMI: 2 szt. 
Wejście komponentowe: opcjonalnie 
Wejście D-Sub 15pin: 1 
Wejście S-Video mini DIN: opcjonalnie 
Wejście kompozytowe: opcjonalnie  
Wyjście liniowe audio: 1. 
Złącze USB: 1. 
Wbudowany głośnik. Głośniki: nie mniej 
niż 10 W 
Łączność bezprzewodowa. 
Prezentacja bez komputera. 
Pilot. Torba. 

  

8.  EKRAN 
PROJEKCYJNY 

1 szt. Ekran przenośny na statywie (trójnogu) do 
projekcji przedniej; wyświetlane treści 
biznesowe, prezentacje, dokumenty Word, 
Excel.  
Ekran o wymiarach nie mniejszych niż 160 
cm x 150 cm. 
Trwała, lakierowana proszkowo obudowa. 
Możliwość regulacji wysokości dolnej i 
górnej krawędzi do ustawienia formatu 
wyświetlania 4:3, 16:9 lub dowolnego 
innego.  
Powierzchnia ekranu: biała, matowa, 
zmywalna. 
Płótno zwijane do kasetki, 
zabezpieczającej ekran przed 
uszkodzeniem. Cichy mechanizm.  
Parametry materiału projekcyjnego: 
najbardziej uniwersalna powierzchnia 
projekcyjna.  
Skala jasności: 1.0 - 1.2 (DIN 19045). 
Grubość: 0.35 mm. 
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Przednia strona: biała matowa Tylna 
strona: czarna. 
Współczynnik gain: 1.0, 
Kąt odbicia 150 stopni. 

9.  FLIPCHART 1 szt. Powierzchnia magnetyczna ze stali 
lakierowanej, odporna na plamy z tuszu, 
markera, zadrapania i wgniecenia. 
Wyposażony w regulowane haczyki do 
bloków i półkę na markery. 
Regulacja wysokości podstawy i 
blokowane kółka.  
Akcesoria:  
zestaw markerów (4 kolory), 
5 kompletów papieru (bloków 40 
kartkowych o wymiarach 65x100cm, 
perforowane, gramatura papieru: 70g). 

  

10.  MOBILNA 
NISZCZARKA 

1 szt. Ilość kartek niszczonych jednorazowo 
(A4/70g): nie mniej niż 8. 
Rozmiar cięcia: 2 x 12. 
Poziom bezpieczeństwa DIN dokumenty: 
P5. 
Poziom bezpieczeństwa DIN karty: T1. 
Szerokość szczeliny wejściowej w mm: nie 
mniej niż 200. 
Pojemność kosza w litrach: nie mniej niż 
20.  
Niszczy zszywki, karty kredytowe, płyty 
CD/DVD. 
Auto Reverse. Korpus na kółkach. 
Sygnalizacja Start/stop: fotokomórka. 
Auto stop przy otwartych 
drzwiach/wyjętym koszu/zdjętej głowicy. 
Dioda informująca o zacięciach. 
Zabezpieczenie termiczne. 
Zabezpieczenie termiczne-dioda. 
Waga urządzenia w kg: nie więcej niż 12. 
Zapas butelki oleju do konserwacji. 

  

11.  ZESTAW DO 
WYKONYWANIA 
ZDJĘĆ ORAZ 
NAGRYWANIA 
FILMÓW 

1 szt. Lustrzanka cyfrowa o rozdzielczości 
matrycy co najmniej 24 Mpix, wyposażona 
w komunikację bezprzewodową wifi oraz 
bluetooth, posiadająca możliwość 
wymiany obiektywów oraz zamontowania 
zewnętrznej lampy błyskowej, 
przystosowana do obsługi kart pamięci 
SD.  
Aparat powinien posiadać możliwość 
nagrywania filmów video o jakości 1080p 
oraz posiadać tryb wykonywania zdjęć 
seryjnych z szybkością co najmniej 5 kl/s.  
Dodatkowo aparat powinien być 
wyposażony w dwa wymienne obiektywy 
o zmiennych ogniskowych: 1szt. 18-55mm 
oraz 1szt. teleobiektyw 70-300mm – do 
wykonywania zdjęć przedmiotów z 
oddalenia.  
 
Akcesoria dodatkowe:  
 1 szt. karty pamięci SD o poj. 32GB lub 

większa, 
 torba do aparatu mogąca pomieścić 

dwa obiektywy, naramienna, typu 
toploading, 

 papier foto – 100 kartek. 
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12.  ZESTAW DO 
WIDEOKONFERENCJ
I. 
Zestaw do 
komunikacji 
pomiędzy bazami w 
formule 
telekonferencji z 
oprogramowaniem i 
sprzętem. 

1 szt. Zestaw: 
(1) narzędzie/technologia do wideo 

rozmów; funkcja wideo rozmowy  
dostępna / licencja dla 250 
użytkowników; aplikacja mobilna 
bezpłatna dla system Android oraz 
IOS, brak opłat miesięcznych – 
jednorazowa opłata aktywacyjna, 

(2) telefon konferencyjny, wyposażony 
w system Android, port Micro-USB, 
bluetooth, 

(3) telewizor ULTRA HD (4K) LED o 
przekątnej ekranu minimum 55", 
wyposażony w funkcje WiFi, 
Bluetooth, Low Energy, Time Shift, 
wbudowany dysk twardy, 
Łączność: 3 gniazda HDMI, 2 USB, 1 
RJ-45, 
Procesor Czterordzeniowy, 
Kompatybilność z Systemami 
Multiroom, 
Dźwięk Dolby Digital Plus, 
Klasa efektywności energetycznej: A, 
Pilot zdalnego sterowania, kabel 
zasilający, dopasowany do 
wieszaków, 
Rodzaj obudowy: Slim, 
Możliwość obracania (prawo/lewo), 
Tuner/nadawanie 
 

(4) kamera internetowa Full HD 1080p, 
nagrywanie wideo w jakości Full HD, 
Kompresja wideo H.264, 
wbudowane podwójne mikrofony 
stereo z funkcją automatycznej 
redukcji zakłóceń, automatyczna 
korekcja ekspozycji przy słabym 
oświetleniu, zaczep uniwersalny 
pasujący do monitorów LCD i CRT 
oraz do laptopów i zgodny ze 
statywami, z przewodem o długości 
nie mniej niż 180 cm, umożliwiająca 
połączenia wideo z popularnymi 
platformami do wideokonferencji. 

(5) Oprogramowanie i okablowanie 
pozwalające na połączenie ze sobą 
elementów wymienionych w pkt. (1), 
(2), (3), (4) 

  

 

Termin i forma realizacji zamówienia:  

Dostawa do siedziby Zamawiającego będzie zrealizowana na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

Dostawa nastąpi w terminie nie później niż do 18.12.2020 r. 

 

Miejsce realizacji  zamówienia:  

W siedzibie Wykonawcy tj. przy ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia. 
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Obowiązki Wykonawcy: 

Wykonawca dokona dostawy według przesłanego zestawienie sprzętu przedstawionego w Tabeli nr 
1 oraz według wszelkich innych ustaleń pisemnych z Zamawiającym (m.in. email). 

W przypadku dostawy niezgodnej z wcześniejszymi ustaleniami bądź innymi błędami lub usterkami 

technicznymi Zamawiający ma prawo zrezygnować z zamówienia i w konsekwencji nie odebrać 
przedmiotu zamówienia. 

Odbiór przedmiotu nastąpi po dostarczeniu prawidłowo działającego sprzętu oraz pierwszym 

(testowym/pokazowym) skutecznym i prawidłowym uruchomieniu sprzętu objętego dostawą wraz 
z przeszkoleniem pracownika Zamawiającego w zakresie prawidłowego podłączenia oraz obsługi. 
Odbiór zostanie potwierdzony protokołem podpisanym przez Zamawiającego. 

 Ewentualna ponowna dostawa nastąpi na koszt Wykonawcy w terminie do 7 dni od wykrycia 
usterek i podpisania stosownego protokołu.  

 

Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu:  

Wykonawca musi: 
a) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
b) posiadać wiedzę i doświadczenie oraz dysponować odpowiednim potencjałem technicznym 
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
c) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej  zapewniającej wykonanie niniejszego 
zamówienia.  
 
Forma składania ofert: 

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 
– formularz ofertowy. 

Ofertę można złożyć w następujący sposób: 

pocztą elektroniczną na adres: maciej.grzonka@sar.gov.pl, m.reszko@sar.gov.pl  

z dopiskiem ”oferta sprzęt biurowy i konferencyjny PO RYBY” 

 

Termin składania ofert: do 15.12.2020 roku do godz. 13.00 

 

Kryteria oceny oferty: cena 100%  

Kryterium cena – obliczana jest wg wzoru: 

C = (Cmin /Cb ) x 100% 

gdzie: 

C - cena 

Cmin- cena najniższa 

Cb – cena badana 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu  
z najniższą ceną. 
 

mailto:maciej.grzonka@sar.gov.pl
mailto:m.reszko@sar.gov.pl
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Opis sposobu przygotowania oferty:  

W ofercie należy podać cenę netto plus należny podatek VAT (brutto). 

 

Osoby do kontaktu:  

Pan Maciej Grzonka, tel. 58/ 660 76 37, e-mail: maciej.grzonka@sar.gov.pl   

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa 

Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia 

 

Inne informacje:  

Zamawiający może przed terminem składania ofert zmienić treść zapytania bez podawania przyczyn. 

Zamawiający może w każdym czasie unieważnić postępowanie bez podawania przyczyn. 

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  

 

Gdynia, dn. 10.12.2020 r. 
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – formularz ofertowy 

 

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

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

(pieczątka nagłówkowa Wykonawcy)       
 (miejscowość i data) 

 

OFERTA WYKONAWCY 

na dostawę sprzętów biurowych i konferencyjnych 

 

Dane dotyczące Wykonawcy 

Nazwa  ......................................................................................................................... 

Siedziba ......................................................................................................................... 

Nr telefonu/faks ........................................................... e-mail; .............................................. 

nr NIP ........................................................ nr REGON.......................................................... 

 

Dane dotyczące Zamawiającego 

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa 

Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia 

 

Wykaz cenowo - asortymentowy: 

L.p. Rodzaj sprzętu Ilość 
sztuk 

Wymagane parametry Proponowane przez 
Dostawcę  
Cena Czas trwania 

gwarancji 
13.  TABLICA SUCHO 

ŚCIERALNA 
(100x200) 

1 szt. Dwustronna suchościeralna tablica o 
wymiarach 100 x 200 cm, obrotowa jezdna 
(na kółkach z funkcją blokady). 
Typ ramy: aluminium.  
Rodzaj powierzchni: lakierowana,  
do pisania markerami suchościeralnymi. 
Tafla wykonana z wysokiej jakości blachy 
odpornej na zarysowania. 
Możliwość blokady ustawienia pod 
dowolnym kątem i w wybranej pozycji 
(możliwy obrót o 360 stopni). 
Stojak tablicy wykonany z profili 
stalowych, proszkowo lakierowanych. 
Możliwość płynnej regulacji wysokości. 
Wyposażona w półkę na markery. 
Posiadająca uchwyt do zawieszenia na 
tablicy bloku typu flipchart. 
Zestaw markerów (4 kolory) z gąbką i 
płynem do czyszczenia. 

  

14.  SZAFA METALOWA 
do przechowywania 
dokumentów 

1 szt. Szafa na dokumenty niejawne. 
Szafa metalowa, wyposażona w zamek 
kluczowy klasy A, kołeczki oraz miseczkę 
do plombowania. 
Osadzenie drzwi na zawiasach 
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wewnętrznych. 
Możliwość wyposażenia w skrytkę 
wewnętrzną oraz półki 
Możliwość zamiany zamka na zamek 
elektroniczny lub szyfrowy. 
Wymiary zewnętrzne (wys./szer./gł.) 
1990/900/500 [mm] 
Waga ok. 76 kg 
Ilość półek: 4 
*Głębokość zewnętrzna dotyczy obrysu 
sejfu i nie uwzględnia elementów 
najbardziej wystających: panel zamka (nie 
dotyczy zamka kluczowego) 

15.  LAMINATOR 1 szt. Maksymalny format laminacji: A3 
Maksymalna prędkość laminacji: 380 
mm/min 
Maksymalna grubość folii: 175 μm 
Maksymalna grubość dokumentu wraz z 
folią: 0,7 mm 
Czas nagrzewania: 1,5 min 
Ilość prędkości: 1 
Ilość wałków: 4 
Rodzaj wałków: zwykłe 
System grzewczy: wałki ogrzewane od 
zewnątrz 
Moc: 650 W 
Pozostałe parametry: 
Laminacja na zimno: Tak 
Sygnały dźwiękowe: Nie 
Sygnały świetlne: Tak 
Urządzenie sterowane mikroprocesorem: 
Tak 
Tryb "Standby": Nie/Tak 
Rewers: Tak 
Pakiet startowy folii w zestawie 
(zawierający zarówno folie A4 oraz A3). 

  

16.  BINDOWNICA 1 szt. Rodzaj oprawy - grzebieniami 
plastikowymi. 
Dziurkowanie ręczne/elektryczne. 
Ilość kartek oprawianych (80 g): 150 lub 
więcej. 
Ilość kartek dziurkowanych jednorazowo 
(80 g): 15 lub więcej. 
Średnica grzbietu w mm: 19 mm. 
Maks. rozmiar dokumentu: A4. 
Szuflada do przechowywania grzbietów: 
tak. 
Wyjmowana szuflada na ścinki: tak. 
Miarka doboru grzbietu do grubości 
okładki : tak. 
Pionowy system dziurkowania/włożenia 
dokumentu: tak. 
Dźwignia dziurkująca: obustronna  
Przechowywanie w pionie: tak. 
Regulowana prowadnica krawędziowa: 
tak. 

  

17.  ZESTAW WSKAŹNIKA 
LASEROWEGO 

1 szt. Prezenter/pilot bezprzewodowy do 
prezentacji i podstawowej nawigacji po 
slajdach. 
Łączność bezprzewodowa 2,4 GHz- zasięg 
nie mniej niż 12 m i 10 m2. 
Odbiornik podłączany przez port USB. 
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Klasa lasera: Laser klasy 2  
Maks. moc wyjściowa: Poniżej 1 mW  
Długość fali: 640～660 nm (czerwone 
światło)  
Typ baterii: 2 baterie AAA  

18.  przenośny ZESTAW 
NAGŁOŚNIENIOWY  
z 2 mikrofonami, 
statywem i 
głośnikiem 

1 szt. Dwudrożna kolumna głośnikowa 
wyposażona w minimum jeden 10 calowy 
głośnik basowy oraz wysokotonowy. 
System akumulatorowo-sieciowy 200Wat 
z mikserem 3-kanałowym, wyposażony w 
odtwarzacz MP3, Bluetooth, Tuner FM + 
Pilot. 
Kolumna współpracująca z mikrofonem 
bezprzewodowym lub transmiterem 
AUDIO typu INTERLINK, który umożliwia 
przekazywanie dźwięku z zewnętrznych 
urządzeń typu odtwarzacz CD, 
magnetofon, radio, mikser dźwięku. 
3-kanałowy mikser, odtwarzacz MP3, 
bluetooth i radio,. 
Zasilanie akumulatorowe i sieciowe 220-
240V. 
Wbudowany akumulator 12V/7Ah. 
Wbudowana ładowarka akumulatora 
zapewniająca automatyczne ładowanie 
akumulatora podczas podłączenia kabla 
sieciowego do zasilania 220-240V. 
Wzmacniacz mocy klasy "D" o dużej 
efektywności. 
Wyjście na dodatkową kolumnę 
głośnikową. 
Gniazdo umożliwiające mocowanie 
systemu na statywie.  
Moc wyjściowa 200W/Max (130W/Rms). 
Czas pracy na akumulatorze nie mniej niż 4 
godz. przy pełnej mocy non-stop i nie 
mniej niż 6-10 godz. podczas 
umiarkowanej eksploatacji. 
Bezpieczny zakres temperatury otoczenia 
podczas pracy wzmacniacza: 0-40*C. 
Wbudowana przetwornica SMPS 12V/75V 
zasilająca wzmacniacz mocy 
Regulacja barwy tonu. 
Regulacja siły głosu: MIC-1, MIC-2 , 
AUDIO/MP3, opcjonalnie MIC-A / MIC-B. 
2 wejścia mikrofonowe typu XLR z 
zasilaniem PHANTOM dla mikrofonów 
pojemnościowych. 
Włączane filtry w kanałach 
mikrofonowych MIC-1/2 poprawiające 
zrozumiałość mowy. 
MUTE przycisk szybkiego wyciszania 
wzmacniacza. 
1 wejście audio typu RCA x4. 
Wyjście liniowe typu JACK. 
Wyjście głośnikowe do podłączenia 
dodatkowej kolumny 8ohm. 
Waga: do 15 kg. 
Mikrofon – 2 szt. UHF 16 kanałowe do 
użytku w zasięgu pomiędzy mikrofonem a 
kolumną głośnikową – minimum 25m. 
Opcjonalnie statyw do kolumny stalowy 
lub aluminiowy. 
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19.  PROJEKTOR/ 
RZUTNIK 

1 szt. Typ matrycy: 3LCD. 
Full HD/ HD Ready. 
Moc lampy: nie mniej niż 180 W. 
Kontrast: 60000 :1. 
Rozdzielczość podstawowa: Full HD (1920 
x 1080). 
Rozdzielczość maksymalna: Full HD (1920 
x 1080). 
3D ready: tak. 
Jasność: nie mniej niż 2300 ANSI lumen. 
Format obrazu standardowy: 16:9. 
Zoom optyczny: 1,6 :1 / Zoom cyfrowy: 
opcjonalnie. 
Korekcja pionowa (Keystone): +/- 30 
stopni. 
Korekcja pozioma: +/- 30 stopni 
Wielkość obrazu: 30 " - 300 ". 
Wejście HDMI: 2 szt. 
Wejście komponentowe: opcjonalnie 
Wejście D-Sub 15pin: 1 
Wejście S-Video mini DIN: opcjonalnie 
Wejście kompozytowe: opcjonalnie  
Wyjście liniowe audio: 1. 
Złącze USB: 1. 
Wbudowany głośnik. Głośniki: nie mniej 
niż 10 W 
Łączność bezprzewodowa. 
Prezentacja bez komputera. 
Pilot. Torba. 

  

20.  EKRAN 
PROJEKCYJNY 

1 szt. Ekran przenośny na statywie (trójnogu) do 
projekcji przedniej; wyświetlane treści 
biznesowe, prezentacje, dokumenty Word, 
Excel.  
Ekran o wymiarach nie mniejszych niż 160 
cm x 150 cm. 
Trwała, lakierowana proszkowo obudowa. 
Możliwość regulacji wysokości dolnej i 
górnej krawędzi do ustawienia formatu 
wyświetlania 4:3, 16:9 lub dowolnego 
innego.  
Powierzchnia ekranu: biała, matowa, 
zmywalna. 
Płótno zwijane do kasetki, 
zabezpieczającej ekran przed 
uszkodzeniem. Cichy mechanizm.  
Parametry materiału projekcyjnego: 
najbardziej uniwersalna powierzchnia 
projekcyjna.  
Skala jasności: 1.0 - 1.2 (DIN 19045). 
Grubość: 0.35 mm. 
Przednia strona: biała matowa Tylna 
strona: czarna. 
Współczynnik gain: 1.0, 
Kąt odbicia 150 stopni. 

  

21.  FLIPCHART 1 szt. Powierzchnia magnetyczna ze stali 
lakierowanej, odporna na plamy z tuszu, 
markera, zadrapania i wgniecenia. 
Wyposażony w regulowane haczyki do 
bloków i półkę na markery. 
Regulacja wysokości podstawy i 
blokowane kółka.  
Akcesoria:  
zestaw markerów (4 kolory), 
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5 kompletów papieru (bloków 40 
kartkowych o wymiarach 65x100cm, 
perforowane, gramatura papieru: 70g). 

22.  MOBILNA 
NISZCZARKA 

1 szt. Ilość kartek niszczonych jednorazowo 
(A4/70g): nie mniej niż 8. 
Rozmiar cięcia: 2 x 12. 
Poziom bezpieczeństwa DIN dokumenty: 
P5. 
Poziom bezpieczeństwa DIN karty: T1. 
Szerokość szczeliny wejściowej w mm: nie 
mniej niż 200. 
Pojemność kosza w litrach: nie mniej niż 
20.  
Niszczy zszywki, karty kredytowe, płyty 
CD/DVD. 
Auto Reverse. Korpus na kółkach. 
Sygnalizacja Start/stop: fotokomórka. 
Auto stop przy otwartych 
drzwiach/wyjętym koszu/zdjętej głowicy. 
Dioda informująca o zacięciach. 
Zabezpieczenie termiczne. 
Zabezpieczenie termiczne-dioda. 
Waga urządzenia w kg: nie więcej niż 12. 
Zapas butelki oleju do konserwacji. 

  

23.  ZESTAW DO 
WYKONYWANIA 
ZDJĘĆ ORAZ 
NAGRYWANIA 
FILMÓW 

1 szt. Lustrzanka cyfrowa o rozdzielczości 
matrycy co najmniej 24 Mpix, wyposażona 
w komunikację bezprzewodową wifi oraz 
bluetooth, posiadająca możliwość 
wymiany obiektywów oraz zamontowania 
zewnętrznej lampy błyskowej, 
przystosowana do obsługi kart pamięci 
SD.  
Aparat powinien posiadać możliwość 
nagrywania filmów video o jakości 1080p 
oraz posiadać tryb wykonywania zdjęć 
seryjnych z szybkością co najmniej 5 kl/s.  
Dodatkowo aparat powinien być 
wyposażony w dwa wymienne obiektywy 
o zmiennych ogniskowych: 1szt. 18-55mm 
oraz 1szt. teleobiektyw 70-300mm – do 
wykonywania zdjęć przedmiotów z 
oddalenia.  
 
Akcesoria dodatkowe:  
 1 szt. karty pamięci SD o poj. 32GB lub 

większa, 
 torba do aparatu mogąca pomieścić 

dwa obiektywy, naramienna, typu 
toploading, 

 papier foto – 100 kartek. 

  

24.  ZESTAW DO 
WIDEOKONFERENCJ
I. 
Zestaw do 
komunikacji 
pomiędzy bazami w 
formule 
telekonferencji z 
oprogramowaniem i 
sprzętem. 

1 szt. Zestaw: 
(6) narzędzie/technologia do wideo 

rozmów; funkcja wideo rozmowy  
dostępna / licencja dla 250 
użytkowników; aplikacja mobilna 
bezpłatna dla system Android oraz 
IOS, brak opłat miesięcznych – 
jednorazowa opłata aktywacyjna, 

(7) telefon konferencyjny, wyposażony 
w system Android, port Micro-USB, 
bluetooth, 

(8) telewizor ULTRA HD (4K) LED o 
przekątnej ekranu minimum 55", 
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wyposażony w funkcje WiFi, 
Bluetooth, Low Energy, Time Shift, 
wbudowany dysk twardy, 
Łączność: 3 gniazda HDMI, 2 USB, 1 
RJ-45, 
Procesor Czterordzeniowy, 
Kompatybilność z Systemami 
Multiroom, 
Dźwięk Dolby Digital Plus, 
Klasa efektywności energetycznej: A, 
Pilot zdalnego sterowania, kabel 
zasilający, dopasowany do 
wieszaków, 
Rodzaj obudowy: Slim, 
Możliwość obracania (prawo/lewo), 
Tuner/nadawanie 
 

(9) kamera internetowa Full HD 1080p, 
nagrywanie wideo w jakości Full HD, 
Kompresja wideo H.264, 
wbudowane podwójne mikrofony 
stereo z funkcją automatycznej 
redukcji zakłóceń, automatyczna 
korekcja ekspozycji przy słabym 
oświetleniu, zaczep uniwersalny 
pasujący do monitorów LCD i CRT 
oraz do laptopów i zgodny ze 
statywami, z przewodem o długości 
nie mniej niż 180 cm, umożliwiająca 
połączenia wideo z popularnymi 
platformami do wideokonferencji. 

(10) Oprogramowanie i okablowanie 
pozwalające na połączenie ze sobą 
elementów wymienionych w pkt. (1), 
(2), (3), (4) 

 

1. Oświadczamy, że zawarte w ofercie ceny zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem 
zamówienia, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego i są cenami ostatecznymi. 

2. Oświadczamy, że: zapoznaliśmy się z treścią zapytania, nie wnosimy do niego zastrzeżeń, 
uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty.  

3. Oświadczamy, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez 
zamawiającego. 

4. Oświadczam, że:  

a) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

b) posiadam wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym 
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

c) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 
zamówienia. 
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Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty 

potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w ofercie, wszystkie informacje są zgodne 
z prawdą.  
 

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

(Imiona i nazwiska osób uprawnionych do  (Czytelne podpisy osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy)    reprezentowania Wykonawcy) 


	5) pozycja nr 12, tj. ZESTAW DO WIDEOKONFERENCJI. Zestaw do komunikacji pomiędzy bazami w formule telekonferencji z oprogramowaniem i sprzętem.



