Poznań, dnia 30.05.2018 r.

Zapytanie w ramach rozeznania rynku
numer 1/SOS/DP/2018
Dotyczące wyboru dostawcy doposażenia świetlic w ramach projektu:
„S.O.S.- wsparcie dla potrzebujących” współfinansowany przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje ogólne
Zamawiający: Zakład Doskonalenia Zawodowego
REGON: 000512421
NIP: 777-00-01-720
Data publikacji: 30.05.2018 r.
Termin składania oferty: 07.06.2018 r.
Tryb udzielenia zamówienia: Rozeznanie rynku zgodnie z rozdz. 6.5.1 Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Opis przedmiotu zamówienia publicznego
Przedmiot zamówienia oznaczono we wspólnotowym słowniku zamówień:
CPV: 39290000-1- Wyposażenie różne

Na przedmiot zamówienia składa się:
Dostarczenie doposażenia do 15 jednostek OSP na terenie województwa lubuskiego na potrzeby
utworzenia świetlic w których będą obywały się warsztaty stacjonarne dla osób zagrożonych ubóstwem lub
zagrożeniem społecznym organizowane w ramach ww. projektu.
Dostarczony Sprzęt powinien posiadać gwarancję producenta.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie zamówienia do poszczególnych jednostek OSP na koszt
dostawcy.
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Zakres doposażenia:
1
Nr części

1

2
Miejsce
dostawy

BOROWINA

3
Rodzaj doposażenia

Projektor
multimedialny sztuka 1

Komputer przenośnysztuka 1

2

BRZEŹNICA

Urządzenie
wielofunkcyjne - 1
sztuka

4
Parametry
Projektora multimedialny(rzutnik)
Rozdzielczość 1920 x 1080 (Full HD)
• Jasność lampy 3200 lumenów
• Kontrast 23 000 : 1
• Wbudowane głośniki, obsługa 3D ready
• Złącza HDMI/MHL, USB 2.0, audio
• Wielkość rzutowanego obrazu do 301''
Minimalne parametry:
• Pojemność dysku (GB):128,
• Rodzaj karty graficznej: Grafika zintegrowana,
• Wielkość matrycy :14" - 14.9"
• Liczba rdzeni procesora:4,
• Rozdzielczość (piksele):1366 x 768,
• Gwarancja: Producenta,
• Typ dysku twardego: SSD,
• Materiał: tworzywo sztuczne,
• Pojemność akumulatora (Wh):32,
• Taktowanie bazowe procesora (GHz):1.1,
• Pamięć podręczna procesora (MB):2,
• Typ pamięci RAM:DDR4,
• Maksymalna wielkość pamięci RAM:4 GB,
• Powłoka matrycy: matowa
• Pamięć karty graficznej: Współdzielona
• Wielkość pamięci RAM:4 GB
• Taktowanie maksymalne procesora (GHz):2.5
• Typ: standardowy
• System operacyjny: Windows 10 Home
• Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth
• Multimedia: czytnik kart pamięci, kamera, głośniki,
mikrofon
• Złącza: HDMI, USB 3.0, USB 3.1 typ C, minijack 3,5
mm
Minimalne parametry:
 gwarancja: Gwarancja producenta 24 mies.
 technologia druku: laserowa monochromatyczna
 maks. rozmiar nośnika: A4
 rozdzielczość druku w czerni: 2400 x 600 dpi
 maks. szybkość druku mono: 20 str./min.
 pojemność podajnika papieru: 150 szt.
 zainstalowana pamięć: 32 MB
 prędkość procesora: 200 MHz
 gramatura papieru: 65 - 105 g/m2
 praca w sieci [serwer druku]: tak
 wyświetlacz: tak
 typ skanera: CIS
 rozdzielczość skanera: 600 x 1200 dpi
 rozdzielczość kopiarki: 600 x 600 dpi
 funkcje specjalne kopiarki: N na 1
 interfejs: USB 2.0, Wi-Fi
 zainstalowane opcje:
 szerokość: 385 mm
 głębokość: 340 mm
 wysokość: 255 mm
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Czajnik
bezprzewodowy

3

4

CIOSANIEC

DESZCZNO

Karnisze
Stół
Krzesła
Projektor
multimedialny
-1 sztuka

Stół bilardowy- 1
sztuka

5

DŁUGIE

Piłkarzyki- 1 sztuka:

2 sztuki
długości 3m – 3 szt.
160x 300 – 1 szt.
25 szt.
Minimalne parametry:
Rozdzielczość 1920 x 1080 (Full HD)
• Jasność lampy 3200 lumenów
• Kontrast 23 000 : 1
• Wbudowane głośniki, obsługa 3D ready
• Złącza HDMI/MHL, USB 2.0, audio
• Wielkość rzutowanego obrazu do 301''
Minimalne parametry:
Specyfikacja:
 Pole gry stołu wykonane z wysokiej jakości płyty MDF
18 mm, 300 gramowym poliestrem.
 Pełne wymiary pola gry wg amerykańskich standardów
 24 miesięczną gwarancją.
 Brzegi stołu wykonane są z mocnego tworzywa PCV,
 Nogi stołu wykonane są z mocnej płyty wiórowej o
przekroju "L", wyposażone w śruby regulujące
wysokość.
 Łuzy wykonane z twardej gumy.
 Narożniki stołu zabezpieczone trwałym tworzywem.
 Kolor sukna: zielone
Kolor stołu: czarny
Wymiary:
 Długość: 258cm
 Szerokość: 146cm
 Wysokość z nogami: 80cm
Wymiary pola gry:
 Długość: 224cm
 Szerokość: 112cm
Akcesoria w zestawie:
 Komplet bill & drugi komplet gratis (Najwyższa jakość i
estetyczne opakowanie)
 2 kije w zestawie & 2 kije gratis
 1 kij do akcesoria
 Podpórka bilardowa: krzyżak i mostek
 Trójkąt do ustawiania bil
 Kreda

Szczotka do czyszczenia sukna
Minimalne parametry:
Dane techniczne:
•
wykonania płyta z MDF pokryta laminatem
•
gumowe uchwyty piłkarzów
•
gruba płyta gry
•
masywna konstrukcja
•
piłkarzyki na stalowych prowadnicach
•
prowadnice oraz piłkarzyki zabezpieczone gumowymi
stoperami
•
2 poprzeczki stabilizujące konstrukcje
•
regulowana wysokość nóg
•
2 manualne liczniki na gole
•
otwory do wrzucania piłek po obu stronach boiska
•
przeciwpoślizgowe gumowane uchwyty
Wymiary:
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•
wymiary
o
stołu (dł./szer./wys.): 125 / 61 / 79 cm
o
pola gry (dł./szer.): 105 / 58 cm
W zestawie:
•
piłkarzyki
•
2 piłeczki do gry
Gwarancja:
•
do użytku domowego - 2 lata

Jednostka
podstawowa
komputera standardowa -1
sztuka

6

GOLA

Piłki do gry w piłkę
nożną,

2 sztuki,

Piłki do gry w piłkę
siatkową,

4 sztuki,

Siatka do gry w piłkę
siatkową,

1 sztuka,

Stoły
7

JABŁONÓW
Ławy

8

KŁODAWA

Minimalne parametry:
 ilość pamięci RAM 4 GB, 8 GB
 pojemność dysku twardego 1 120 GB, 128 GB, 240
GB, 500 GB, 1000 GB
 system operacyjny Windows 10 Home, brak systemu w
komplecie
 napęd optyczny DVD+/-RW
 typ dysku twardego 1 SSD, magnetyczny
Monitor:
 przekątna : 23.8 cali
 rodzaj matrycy : IPS
 rozdzielczość nominalna : 1920 x 1080 (Full
HD) piksele
 typ matrycy : matowa
 rodzaj podświetlenia : LED

Drukarka laserowa

1,4m, 0,6m, 0,85m – 12 sztuk
1,4m, 0,3m, 0,45m – 24 sztuk
Minimalne parametry:
 gwarancja: Gwarancja producenta 24 mies.
 technologia druku: laserowa monochromatyczna
 maks. rozmiar nośnika: A4
 rozdzielczość druku w czerni: 2400 x 600 dpi
 maks. szybkość druku mono: 20 str./min.
 pojemność podajnika papieru: 150 szt.
 zainstalowana pamięć: 32 MB
 prędkość procesora: 200 MHz
 gramatura papieru: 65 - 105 g/m2
 praca w sieci [serwer druku]: tak
 wyświetlacz: tak
 typ skanera: CIS
 rozdzielczość skanera: 600 x 1200 dpi
 rozdzielczość kopiarki: 600 x 600 dpi
 funkcje specjalne kopiarki: N na 1
 interfejs: USB 2.0, Wi-Fi
 zainstalowane opcje:
 szerokość: 385 mm
 głębokość: 340 mm
 wysokość: 255 mm
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Komputer przenośny
– 1 sztuka

Gry dydaktyczne

9

LETNICA

Piłki do gry
Lina do przeciągania
Badminton
Zestaw nagłaśniający

Drukarka laserowa
10

LUBIECHÓW

Komputer przenośny
– 1 sztuka

Minimalne parametry:
• Pojemność dysku (GB):128,
• Rodzaj karty graficznej: Grafika zintegrowana,
• Wielkość matrycy :14" - 14.9"
• Liczba rdzeni procesora:4,
• Rozdzielczość (piksele):1366 x 768,
• Gwarancja: Producenta,
• Typ dysku twardego: SSD,
• Materiał: tworzywo sztuczne,
• Pojemność akumulatora (Wh):32,
• Taktowanie bazowe procesora (GHz):1.1,
• Pamięć podręczna procesora (MB):2,
• Typ pamięci RAM:DDR4,
• Maksymalna wielkość pamięci RAM:4 GB,
• Powłoka matrycy: matowa
• Pamięć karty graficznej: Współdzielona
• Wielkość pamięci RAM:4 GB
• Taktowanie maksymalne procesora (GHz):2.5
• Typ: standardowy
• System operacyjny: Windows 10 Home
• Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth
• Multimedia: czytnik kart pamięci, kamera, głośniki,
mikrofon
• Złącza: HDMI, USB 3.0, USB 3.1 typ C, minijack 3,5
mm
De luxe – kalambury – 2 sztuki
kasa edukacyjna – 2 sztuki
gra wiem – 2 sztuki
- nożna- sztuka,
- ręczna – 1 sztuka,
- siatkówka- 1 sztuka .
25 m – 1 sztuka
zestaw czterech rakiet.
mikrofon, kolumny , wzmacniacz
Minimalne parametry:
 gwarancja: Gwarancja producenta 24 mies.
 technologia druku: laserowa monochromatyczna
 maks. rozmiar nośnika: A4
 rozdzielczość druku w czerni: 2400 x 600 dpi
 maks. szybkość druku mono: 20 str./min.
 pojemność podajnika papieru: 150 szt.
 zainstalowana pamięć: 32 MB
 prędkość procesora: 200 MHz
 gramatura papieru: 65 - 105 g/m2
 praca w sieci [serwer druku]: tak
 wyświetlacz: tak
 typ skanera: CIS
 rozdzielczość skanera: 600 x 1200 dpi
 rozdzielczość kopiarki: 600 x 600 dpi
 funkcje specjalne kopiarki: N na 1
 interfejs: USB 2.0, Wi-Fi
 zainstalowane opcje:
 szerokość: 385 mm
 głębokość: 340 mm
 wysokość: 255 mm
Minimalne parametry:
• Pojemność dysku (GB):128,
• Rodzaj karty graficznej: Grafika zintegrowana,
• Wielkość matrycy :14" - 14.9"
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Projektor
multimedialny sztuka 1

Ekran do projektora

Biurko
Tablica magnetyczna
suchościeralna

11

LUBRZA

Urządzenie
wielofunkcyjne - 1szt

Liczba rdzeni procesora:4,
Rozdzielczość (piksele):1366 x 768,
Gwarancja: Producenta,
Typ dysku twardego: SSD,
Materiał: tworzywo sztuczne,
Pojemność akumulatora (Wh):32,
Taktowanie bazowe procesora (GHz):1.1,
Pamięć podręczna procesora (MB):2,
Typ pamięci RAM:DDR4,
Maksymalna wielkość pamięci RAM:4 GB,
Powłoka matrycy: matowa
Pamięć karty graficznej: Współdzielona
Wielkość pamięci RAM:4 GB
Taktowanie maksymalne procesora (GHz):2.5
Typ: standardowy
System operacyjny: Windows 10 Home
Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth
Multimedia: czytnik kart pamięci, kamera, głośniki,
mikrofon
Złącza: HDMI, USB 3.0, USB 3.1 typ C, minijack 3,5 mm
Minimalne parametry:
Rozdzielczość 1920 x 1080 (Full HD)
• Jasność lampy 3200 lumenów
• Kontrast 23 000 : 1
• Wbudowane głośniki, obsługa 3D ready
• Złącza HDMI/MHL, USB 2.0, audio
Wielkość rzutowanego obrazu do 301''
Minimalne parametry:
 Format obrazu: 16:9
 Powierzchnia projekcyjna: 180 x 105 cm
 Blokada zabezpieczająca przed zwijaniem: Tak
Minimalne wymiary:
Długość:
120 cm
Szerokość:
65 cm
Wysokość:
77,5 cm
100x150 rama aluminiowa. - 1szt
Minimalne parametry:
 gwarancja: Gwarancja producenta 24 mies.
 technologia druku: laserowa monochromatyczna
 maks. rozmiar nośnika: A4
 rozdzielczość druku w czerni: 2400 x 600 dpi
 maks. szybkość druku mono: 20 str./min.
 pojemność podajnika papieru: 150 szt.
 zainstalowana pamięć: 32 MB
 prędkość procesora: 200 MHz
 gramatura papieru: 65 - 105 g/m2
 praca w sieci [serwer druku]: tak
 wyświetlacz: tak
 typ skanera: CIS
 rozdzielczość skanera: 600 x 1200 dpi
 rozdzielczość kopiarki: 600 x 600 dpi
 funkcje specjalne kopiarki: N na 1
 interfejs: USB 2.0, Wi-Fi
 zainstalowane opcje:
 szerokość: 385 mm
 głębokość: 340 mm
 wysokość: 255 mm
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Termosy
Piłka nożna
Piłka siatkowa
Gry planszowe

Stół do gry w
piłkarzyki

12

MAŁOMICE

Jednostka
podstawowa
komputera standardowa -1
sztuka

Projektor

13

NIWICA
Ekran projekcyjny

Uchwyt do projektora
Krzesła składane

2 litry z uchwytem - 2szt
1szt
1szt
Monopol- 1 sztuka,
scrabble – 1 sztuka,
szachy- 1 sztuka
statki 3d w walizce – 1 sztuka
Dane techniczne:
•
wykonania płyta z MDF pokryta laminatem
•
gumowe uchwyty piłkarzyków
•
gruba płyta gry
•
masywna konstrukcja
•
piłkarzyki na stalowych prowadnicach
•
prowadnice oraz piłkarzyki zabezpieczone gumowymi
stoperami
•
2 poprzeczki stabilizujące konstrukcje
•
regulowana wysokość nóg
•
2 manualne liczniki na gole
•
otwory do wrzucania piłek po obu stronach boiska
•
przeciwpoślizgowe gumowane uchwyty
Wymiary:
•
wymiary
o
stołu (dł./szer./wys.): 125 / 61 / 79 cm
o
pola gry (dł./szer.): 105 / 58 cm
W zestawie:
•
piłkarzyki
•
2 piłeczki do gry
Gwarancja:
•
do użytku domowego - 2 lata
Minimalne parametry:
•
ilość pamięci RAM 4 GB, 8 GB
•
pojemność dysku twardego 1 120 GB, 128 GB, 240 GB,
500 GB, 1000 GB
•
system operacyjny Windows 10 Home, brak systemu w
komplecie
•
napęd optyczny DVD+/-RW
•
typ dysku twardego 1 SSD, magnetyczny
Monitor:
•
przekątna : 23.8 cali
•
rodzaj matrycy : IPS
•
rozdzielczość nominalna : 1920 x 1080 (Full HD)
piksele
•
typ matrycy : matowa
•
rodzaj podświetlenia : LED
1 sztuka
Minimalne parametry:
Rozdzielczość 1920 x 1080 (Full HD)
• Jasność lampy 3200 lumenów
• Kontrast 23 000 : 1
• Wbudowane głośniki, obsługa 3D ready
• Złącza HDMI/MHL, USB 2.0, audio
Wielkość rzutowanego obrazu do 301''
1 sztuka
Minimalne parametry:
 Format obrazu: 16:9
 Powierzchnia projekcyjna: 180 x 105 cm
 Blokada zabezpieczająca przed zwijaniem: Tak
1 sztuka
12 sztuk
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Urządzenie
wielofunkcyjne
atramentowe

Rolety wewnętrzne
okienne
Czajnik elektryczny
bezprzewodowy
Talerze płytkie

Meble kuchenne

14

15

ROKITNO

TRZEBÓW

Warnik do wody
Szklanki do wody
Filiżanki/szklanki do
kawy/herbaty
Sztućce komplet
Talerze
Tablica
suchościeralna
Chusta płachta
animacyjna
Gilotyna ręczna
biurowa
Laminator
Zestaw do unihokeja

1 szuka
Minimalne parametry:
 Technologia druku:
atramentowa (kolor)
 Format papieru:
A4
 Złącza:
USB typ B
 Rozdzielczość druku w czerni (dpi):
4800 x 1200
 Załączone materiały eksploatacyjne:
tusz (startowy)
 Rozdzielczość skanowania (dpi):
1200 x 2400
 Format skanera:
A4
 Informacje dodatkowe:
Druk dwustronny, Fax, Łączność bezprzewodowa (Wi-Fi),
Wyświetlacz
 Cechy dodatkowe:
faks, wyświetlacz
6 sztuk
1 sztuka
12 sztuk
Zestaw -1
Minimalne parametry:
• Korpus: płyta wiórowa, folia finish, krawędzie oklejane
melaminą
• Fronty: płyta wiórowa
• Blat: płyta wiórowa laminat, przednia krawędź obrzeże
sztuczne, krawędzie cięte oklejane melaminą w kolorze
blatów
• Akcesoria: zawiasy , prowadnica rolkowa, uchwyt
plastikowy, fronty z nawierceniami pod uchwyt rozstaw
96mm, noga - ślizgacz wbijany
• Głębokość:
47 / 30,5 cm
• Szerokość:
240 cm
• Wysokość:
85,2 / 57,3 cm
• Szafki wiszące -3 sztuki
• Szafki stojące – 3 sztuki
• Blat do szafek – 1 sztuka
1 sztuka
20 sztuk
20 sztuk
20 sztuk
20 sztuk
biała magnetyczna 120 x 90 - 1 sztuka,
średnica 1m,
1 sztuka
1 sztuka
Minimalne parametry:
 10 kijów w dwóch kolorach (czerwonych / żółtych /
czerwonych - do wyboru) o długości trzonka 85 cm
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Akcesoria do zabaw
Regały metalowe
magazynowe
Pojemniki
magazynowe

2 bramki plastikowe o wymiarach 60 x 90 cm (wraz z
siatkami)
 3 piłki
akcesoria do zabaw (piłki , hula-hoop, pachołki, klocki, gry
planszowe itp. )
200 x 120 x 60 – 3 sztuki
10 sztuk,

Czas realizacji przedmiotu zamówienia: do 15.07.2018.
Zamawiający umożliwia potencjalnym dostawcom doszczegółowienie parametrów poszczególnego
doposażenia , w tym celu należy skontaktować się z Partnerem projektu - Oddział Wojewódzki Związku
OSP RP Woj. Lubuskiego – ul. Kasprowicza3/5, 65-074 Zielona Góra, tel. 683255779
Termin zadawania pytań: do dnia 05.06.2018 r.
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Warunki udziału w postępowaniu
Oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania
Dostawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędny potencjał, wiedzę i
doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia –
nie spełnia” na podstawie złożonych przez Dostawcę oświadczenia. Dostawca,
który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.
Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków określonych powyżej wymaga przedłożenia
następujących dokumentów:
- oświadczenie o posiadaniu niezbędnego potencjału, wiedzy i doświadczenia w zakresie przedmiotu
zamówienia, oraz niepowiązaniu z Beneficjentem i/lun Partnerem.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
Cena – 100%
Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru: liczba punktów = (Cmin/Cof)
x 100 punktów, gdzie Cmin – najniższa cena spośród ofert, a Cof – cena podana w ofercie.
W związku z możliwością składania ofert częściowych Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej
oferty dla każdej z części odrębnie.
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Termin składania ofert
Podpisaną ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego
do dnia 07.06.2018 r. do godziny 8.00. (decyduje data faktycznego wpływu oferty do
Zamawiającego lub przesłać na adres email: sekretariat@zdz.poznan.pl.

Sposób przygotowania i złożenia oferty
Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu stanowiący załącznik nr 1 do zapytania.
Oferta musi zawierać:
- Formularz ofertowy
- Oświadczenie o posiadaniu niezbędnego potencjału, wiedzy i doświadczenia w zakresie przedmiotu
zamówienia, oraz niepowiązaniu z Beneficjentem i/lun Partnerem.
- Oświadczenie dot. przetwarzania danych oferenta

Postanowienia dodatkowe i końcowe
1.
2.
3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.
Zapłata zostanie dokonana w terminie do 30 dni po otrzymaniu poprawnie wystawionego
rachunku/faktury i podpisaniu protokołu odbioru doposażenia.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione
przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
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