
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
ROZEZNANIE RYNKU 

nr 2/PRZEDSZKOLE/2020 
 

Wyposażenie przedszkola– sprzęt elektroniczny w ramach projektu „ Zaczarowany domek - Utworzenie nowych 
miejsc wychowania przedszkolnego i działania wspomagające” RPZP.08.01.00-32-K021/19  

 
I. ZAMAWIAJĄCY Nazwa i Adres:  
Przedszkole i Żłobek  "Zaczarowany Domek'' Urszula Bartkiewicz ul. Batalionów Chłopskich 85, 75-309 Koszalin  
NIP: 499-042-43-61 
Adres strony internetowej zamawiającego: http://zaczarowany-domek.pl 
 
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  wyposażenie przedszkola– sprzęt elektroniczny w ramach 
projektu Zaczarowany domek - Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i działania wspomagające 
RPZP.08.01.00-32-K021/19 realizowanego w ramach RPZP.08.01.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej  
 
Dotyczy zadania: 2. Wyposażenie przedszkola 
 
Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór oferty na zakup oraz dostawę następujących pozycji 
 
 
1. Monitor interaktywny    
 
rozdzielczość min 3840*2160 60Hz,  
przekątna ekranu min 65 cali,  
port ops,  
min. 20 punktów dotyku. 
 
2. Projektor multimedialny    
 
Rozdzielczość wyjściowa Full HD,  
jasność min 2500 lumenów,  
kontrast 35000:1  
technologia LED 
 
3. Smartfloor Interaktywna podłoga wraz z oprogramowaniem   
 
Rozdzielczość ekranu min. 1024 x 768 pikseli,  
jasność min. 3100 ANSI lumenów,  
obraz wyświetlany bezpośrednio na podłodze  bez wykorzystania technologii odbicia obrazu przez lustro. 
 
 
 
II. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA  
Zamawiający wymaga aby realizacja zamówienia nastąpiła w terminie do 30.07.2020 
 
 
III. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny.   
Wybrana zostanie najniższa cena brutto spośród badanych ofert. Cena oferty – 100%  

 
 

IV. TERMIN SKŁADANIA OFERT:  
16.07.2020  do godziny:15:00 
miejsce: Przedszkole i Żłobek  "Zaczarowany Domek'' Urszula Bartkiewicz ul. Batalionów Chłopskich 85, 75-309 
Koszalin 
lub 
e-mail urszula.bartkiewicz@gmail.com do godziny:15:00 

mailto:urszula.bartkiewicz@gmail.com


 

 

 
 
 
V. INFORMACJE DODATKOWE, W TYM DOTYCZĄCE FINANSOWANIA PROJEKTU:  
„ Zaczarowany domek - Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i działania wspomagające 
realizowany jest w ramach RPZP.08.01.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej, nr projektu: RPZP.08.01.00-
32-K021/19  
 
Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem 
regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

 
VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 
W ofercie należy podać w szczególności (w załączeniu przykładowy formularz ofertowy): 

 

a) Adres i nazwę wykonawcy;  
b) Cena brutto za przedmiot zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym; 

 
 
 
 
 

Koszalin, dnia 08.07.2020 
 


