
 

Rybnik, dnia 30 listopada 2021 r.  

 

Zaproszenie do składania oferty 

 

dotyczy:   

„Dostawy podłogi interaktywnej z pakietem rewalidacji wraz z dedykowanym podłożem, montażem                         

i szkoleniem dla Przedszkola nr 23  w Rybniku” 

 

 I. ZAMAWIAJĄCY  

Miasto Rybnik –Przedszkole nr 23 w Rybniku,  

ul. Górnośląska 21,  

44-270 Rybnik  

adres e –mail:przedszkolenr23@gmail.com 

Telefon: 32 42 26 211 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem zamówienia jest  dostawa podłogi interaktywnej z pakietem rewalidacji wraz                              

z dedykowanym podłożem, montażem   i szkoleniem dla Przedszkola nr 23  w Rybniku. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

    1) Podłoga interaktywna: 

Parametry wyświetlania:  

- rozdzielczość ekranu XGA (1024x768 pikseli),  

- jasność 3500 ANSI lumenów, 

- wyświetlanie obrazu bezpośrednio na podłodze - bez wykorzystania technologii odbicia 

obrazu przez lustro.  

Parametry fizyczne:  

- wielkość urządzenia: 25cm x 34cm x 35cm,  

- waga urządzenia: 5,0 kg,  

- urządzenie zawiera komputer wbudowany klasy PC,  

- procesor o wyniku PassMark 1626 punktów,  

- wbudowany głośnik o mocy nominalnej 16W RMS.  

Funkcjonalność:  

- trzy rodzaje interakcji (ruchowa, pisaki interaktywne oraz robot),  

- 4 pisaki interaktywne w zestawie - 3 krótkie (14 cm) oraz 1 długi (54-119 cm),  

- 41 gier ruchowych oraz 21 gier z wykorzystaniem pisaka interaktywnego, 

- możliwość dokupienia gier w dedykowanym sklepie,  

- sterowanie (w tym włączanie i wyłączanie) za pomocą jednego pilota,  

- połączenie bezprzewodowe z internetem,  

- dostęp do bezpłatnych aktualizacji za pośrednictwem internetu,  

- dostęp do serwisu zdalnego za pośrednictwem internetu (bez czynnego udziału użytkownika),  

- kalibracja nie jest wymagana przy montażu wedle wytycznych producenta.  

Sposób montażu:  

- możliwość montażu na ścianie lub statywie mobilnym (opcja),  

- uchwyt VESA 100 mm x 100 mm.  

Gwarancja i serwis:  

- żywotność lampy: 6000 godzin w trybie eco,  

- 3 lata gwarancji na całe urządzenie,  

- wsparcie serwisu technicznego, telefonicznie i on-line - certyfikat ISO 9001 i 14001                                

dla serwisu,  

- pełna instrukcja obsługi w języku polskim. 



 

 

2)  Pakiet Rewalidacji   

- zestaw interaktywnych zabaw i ćwiczeń ruchowych do wykorzystania podczas zajęć 

rewalidacyjnych z dziećmi, stymulujący  w szczególności percepcję wzrokową, myślenie 

logiczne i abstrakcyjne oraz spostrzegawczość, rozwijające umiejętności językowe,  

zachęcające do podejmowania inicjatywy i działania (także tych związanych z aktywizacją 

społeczną), 

- przyjazna, spokojna grafika, 

- możliwość pracy w grupie, z jednym wychowankiem, ćwiczenia w parze.  

3.  Po zamontowaniu podłogi interaktywnej Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia 

personelu na temat jego obsługi. 

4.  Zakres przedmiotu zamówienia obejmujący dostawę i montaż w dni robocze od poniedziałku                           

do piątku w godzinach od 14.00 do 16.00 lub w sobotę w godzinach od 08.00-12:00 

Klasyfikacja Wspólnego Słownika Zamówień  (CPV):  

      32322000- 6 Urządzenia multimedialne 

III. Wykonawca zobowiązuje się do:   

 ponoszenia odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu Wykonawca 

zapewnia że przedmiot zamówienia jest nowy, pełnowartościowy dopuszczony do użytku 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wolny od wad fizycznych i prawnych, 

 uporządkowania miejsca pracy po zakończonej pracy, 

 wykonania prac bez zakłócania działalności placówki. 

 

 IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 15 grudzień  2021 r. 

 

 V. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 Oferta powinna być:  

- opatrzona pieczątką firmową,  

- posiadać datę sporządzenia,  

- podpisana czytelnie przez wykonawcę,  

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP  

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:  

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.  

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu oferty  do dnia 8 grudnia  2021 r.                   

do godz. 10.00   

2. Ofertę należy złożyć  za pośrednictwem: 

 Elektroniczne na adres: przedszkolenr23@gmail.com 

 Osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 16.00 w zamkniętej kopercie                                  

z dopiskiem: „Oferta na dostawę podłogi interaktywnej z pakietem rewalidacji wraz                                   

z dedykowanym podłożem, montażem i szkoleniem dla Przedszkola nr 23  w Rybniku”. 

 Pocztą na adres zamawiającego: 

Przedszkole nr 23  w Rybniku 

ul. Górnośląska 21,  

44-270 Rybnik 

 



 

 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.  

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert.  

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie BIP: p23.bip.edukacja.rybnik.eu 

 

VII. OCENA OFERT  

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:  

1 - Cena 100%  

 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony   8 grudnia  2021 r.: 

 na tablicy ogłoszeń Przedszkola nr 23 w Rybniku,  

 na stronie internetowej pod adresem: p23.bip.edukacja.rybnik.eu  

 
IX.    OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO:  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679               

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, informuję, że: 

a) administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 23 w Rybniku, ul. Górnośląska 21,                      

44-270 Rybniku.  

b) Przedszkole nr 23 w Rybniku wyznaczyło inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się 

skontaktować listownie na adres: Przedszkole nr 23 w Rybniku, ul. Górnośląska 21, 44-270 Rybniku                   

lub pocztą elektroniczną, na adres: przedszkolenr23@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej 

przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą                                        

w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia poza ustawą PZP; 

c) dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji                                    

na podstawie przepisów prawa; 

d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania; 

e) dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego 

zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa; 

f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO 

g) posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

h) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; 

i)  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art.22 RODO; 

j) posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art.15 RODO prawo dostępu danych osobowych Pani/Pana dotyczących;                           

na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; 

 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**; 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

 

 



 

  
k) nie przysługuje Pani/Panu: 

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

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 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. 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania ani zmianą istotnych postanowień umowy; 

 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu                         

do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania z ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego. 

 

X. DODATKOWE INFORMACJE  

Dodatkowych informacji udziela Renata Brzezinka  pod numerem telefonu: 32 42 26 211                              

oraz adresem e-mail: przedszkolenr23@gmail.com  

 

XI. ZAŁĄCZNIKI  

- Formularz ofertowy (załącznik 1) 

- Oświadczenia Wykonawcy (załącznik 2)  

- Projekt umowy (załącznik 3) 



 


