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ZAPYTANIE O CENĘ  

 
W związku z realizacją projektu "Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie - uczelnią bez barier”, 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie w ramach 

Priorytetu III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, zwracamy 

się z zapytaniem o cenę. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY  

Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie przy ulicy Monte Casino 15, 70-466 Szczecin 
(biuro projektu), REGON 811099769, NIP 852-20-47-217, mail: wshtwp@wshtwp.pl, 914220422. 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu elektronicznego i oprogramowania do Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP 
w Szczecinie na potrzeby realizacji ww. projektu w terminie do 31 maja 2020 r. zgodnie z poniższą specyfikacją: 

LP. Nazwa Ilość Specyfikacja 

1 Laptop 

 

 

 

 

 

 

 

      5 

 
Przekątna ekranu: 17,3” 
Rozdzielczość: 1920 x 1080 
Powłoka ekranu: antyrefleksyjna lub matowa 
Model procesora osiągający wynik min. 7600 pkt w rankingu PassMark 
Wielkość pamięci RAM: min. 8 GB 
Pojemność dysku SSD: 512 GB typu PCIe 
Rodzaj karty graficznej zintegrowana 
Wyjścia karty graficznej min.1 x wyjście HDMI 
Złącz: min. 1 x USB, 2 x USB 3.1 
Napęd DVD: Tak 
Komunikacja: Bluetooth, Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac) 
Czytnik kart pamięci: SD 
Właściwości klawiatury: odporna na rozlanie płynu 
Dodatkowe wyposażenie: kamera HD 
System operacyjny: Windows 10 

2 Projektor 8 

Technologia: DLP 
Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 pikseli 
Jasność: min. 3800 ANSI lum. 
Obsługa 3D: tak 
 
Złącza zewnętrzne:  
1 x audio out (Mini Jack) 
1 x D-sub 15-pin wejście 
1 x D-sub 15-pin wyjście 
1 x mini USB 
1 x RCA (wideo) 
1 x RJ45 
1 x RS232 
1 x S-Video 
2 x audio in (Mini Jack) 
2 x HDMI (w tym jedno MHL) 

 
Obsługiwane technologie MHL: tak 
Głośnik: tak 
Czas pracy lampy: min. 3000 godz. 
Żywotność lampy w trybie ekonomicznym: min. 6000 godz. 
Pobór mocy w czasie praca: max. 310 W 

3 Oprogramowanie 5 

Tekst i obrazy powiększane min. 60 razy z wygładzaniem krawędzi 
Sterowanie kolorem, kontrastem i jasnością 
Zestaw łatwo widocznych kursorów myszy 
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Płynne przewijanie do przeglądania długich dokumentów 
Zestaw trybów powiększania ekranu: pełny ekran; podzielony ekran; okienko; 
lupy; automatyczne lupy i zahaczone obszary 
Możliwość konfiguracji ekranu dokładnie według wymagań użytkownika 
Czytanie lub literowanie tekst z ekranu: dokumenty, menu, przyciski 

Czytanie podczas pisania: znaki, słowa lub jedno i drugie 
Obsługa wszystkich czcionek, również znaków narodowych i symboli 
Załączony syntezator mowy 

  
Dodatkowe informacje: 

Po wyłonieniu Wykonawców/ Wykonawcy w ramach niniejszego Zapytania o cenę, zobowiązani będą oni do realizacji 
Przedmiotu zamówienia, zgodnie z treścią złożonej oferty.  

II. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Po wyłonieniu Wykonawców/ Wykonawcy, Przedmiot zamówienia będzie musiał zostać dostarczony przez nich do 
Zamawiającego na wskazanych warunkach i we wskazanym czasie.  
2. Zapłata za wykonanie Przedmiotu zamówienia (lub jego części – zgodnie ze złożoną ofertą) nastąpi w terminie do 14 dni 
od daty dostarczenia do Zamawiającego Przedmiotu zamówienia (protokołu z audytu) (lub jego części) oraz 
faktury/rachunku. Zapłata za wykonanie Przedmiotu zamówienia nastąpi przelewem na wskazany na fakturze/ rachunku 
numer konta po zrealizowaniu usługi potwierdzonej protokołem odbioru.  
Niniejsze zapytanie o cenę jest umieszczone: na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego Wyższej  Szkoły Humanistycznej 

Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie przy ulicy Monte Casino 15, 70-466 Szczecin  oraz na stronie internetowej 

wshtwp@wshtwp.pl.  

 

3.Kryterium wyboru – 100%cena. 

 
III. OPIS SPOSOBU SKŁADANIA OFERT  

1. Oferty powinny być sporządzone na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania o cenę. 
 
Oferta musi zawierać: 

 Pełną nazwę składającego ofertę oraz adres lub siedzibę, numer telefonu, nr NIP i Regon; 

 Cenę oferty przedstawionej jako cena brutto (cena wyrażona w PLN tj. z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku); 

 Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem Przedmiotu zamówienia 
oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego; 

 Osobę do kontaktu; 

 Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione. 
 
 
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

1. Oferty można składać pocztą elektroniczną na adres: mdrewniok@twp.szczecin.pl  do dnia 30.04.2020 r. do godz. 12.00. 

 
2. Zamawiający może podjąć negocjacje ze składającym ofertę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku gdy cena 

najkorzystniejszej oferty dotycząca Przedmiotu zamówienia (lub jego części – zgodnie ze złożoną ofertą) przewyższy 
kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

 

Zapytanie o cenę – tryb udzielenia zamówienia publicznego przewidziany w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych, w którym zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert. 

Zapytanie o cenę  nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego regulowanego ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zmianami). 

 

 

 

 

 

mailto:wshtwp@wshtwp.pl
mailto:mdrewniok@twp.szczecin.pl
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zam%C3%B3wienia_publiczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cena_(prawo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oferta


 

 *niepotrzebne skreślić   
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

Wykonawcą projektu jest Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie przy ulicy Monte Casino 15, 70-466 
Szczecin, tel.: 914220422.mail: wshtwp@wshtwp.pl. 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie przy ulicy Monte Casino 15, 70-466 Szczecin 

 

  Wykonawca: ......................................................... 

Adres................................................................... 

Tel./Fax................................................................ 

  E-mail................................................................... 

  NIP: ..................................................................... 

 

1. Oferuję wykonanie zamówienia: 

 

LP. Nazwa Ilość Specyfikacja 
Cena za sztukę 
netto 

Cena łączna 
netto 

Cena łączna 
brutto 

1 Laptop 
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Przekątna ekranu: 17,3” 
Rozdzielczość: 1920 x 1080 
Powłoka ekranu: antyrefleksyjna lub 
matowa 
Model procesora osiągający wynik 
min. 7600 pkt w rankingu PassMark 
Wielkość pamięci RAM: min. 8 GB 
Pojemność dysku SSD: 512 GB typu 
PCIe 
Rodzaj karty graficznej
 zintegrowana 
Wyjścia karty graficznej min.1 x 
wyjście HDMI 
Złącz: min. 1 x USB, 2 x USB 3.1 
Napęd DVD: Tak 
Komunikacja: Bluetooth, Wi-Fi 5 
(802.11a/b/g/n/ac) 
Czytnik kart pamięci: SD 
Właściwości klawiatury: odporna na 
rozlanie płynu 
Dodatkowe wyposażenie: kamera 
HD 
System operacyjny: Windows 10 

   

2 Projektor 8 

Technologia: DLP 
Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 
pikseli 
Jasność: min. 3800 ANSI lum. 
Obsługa 3D: tak 
 
Złącza zewnętrzne:  
1 x audio out (Mini Jack) 
1 x D-sub 15-pin wejście 
1 x D-sub 15-pin wyjście 
1 x mini USB 
1 x RCA (wideo) 
1 x RJ45 
1 x RS232 
1 x S-Video 
2 x audio in (Mini Jack) 
2 x HDMI (w tym jedno MHL) 
 
Obsługiwane technologie MHL: tak 
Głośnik: tak 
Czas pracy lampy: min. 3000 godz. 

   



 

 *niepotrzebne skreślić   
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

Wykonawcą projektu jest Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie przy ulicy Monte Casino 15, 70-466 
Szczecin, tel.: 914220422.mail: wshtwp@wshtwp.pl. 

 
 

Żywotność lampy w trybie 
ekonomicznym: min. 6000 godz. 
Pobór mocy w czasie praca: max. 
310 W 

3 
Oprogram
owanie 5 

Tekst i obrazy powiększane min. 60 
razy z wygładzaniem krawędzi 
Sterowanie kolorem, kontrastem i 
jasnością 
Zestaw łatwo widocznych kursorów 
myszy 
Płynne przewijanie do przeglądania 
długich dokumentów 
Zestaw trybów powiększania 
ekranu: pełny ekran; podzielony 
ekran; okienko; lupy; automatyczne 
lupy i zahaczone obszary 
Możliwość konfiguracji ekranu 
dokładnie według wymagań 
użytkownika 
Czytanie lub literowanie tekst z 
ekranu: dokumenty, menu, przyciski 
Czytanie podczas pisania: znaki, 
słowa lub jedno i drugie 
Obsługa wszystkich czcionek, 
również znaków narodowych i 
symboli 
Załączony syntezator mowy 

   

 

Cena łączna za całe zamówienie………………………………… 

 

1. Oferuję wykonanie zadania w okresie:  do 31 maja 2020 r. 
2. Oświadczam, że akceptuję wszystkie warunki zapisane w zapytaniu. 

 

 

Podpisano: 

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

                 (podpis przedstawiciela Wykonawcy) 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


