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Pabianice, dnia 14 sierpnia 2020 roku. 

Zapytanie o cenę – rozeznanie rynku 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w ramach procedury rozeznania rynku 

zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty cenowej na: 

Dostawę sprzętu komputerowego (zestawy laptop + torba), sprzętu audiowizualnego (słuchawki 
z mikrofonem, urządzenia wielofunkcyjne, ekrany projekcyjne, projektory multimedialne) oraz 
programów komputerowych w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy 
zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 
2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku 
lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości 
usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, którego 
celem będzie dofinansowanie realizacji potrzeb dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. 

Przedstawiona oferta cenowa będzie podstawą do oszacowania wartości zamówienia a nie 

wyboru wykonawcy. 

Zamawiający: Powiat Pabianicki, odbiorca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, 

ul. Traugutta 6a, 95-200 Pabianice. 

Rodzaj zamówienia: dostawa. 

Kod zamówienia CPV: 

30000000–9 — Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów 
oprogramowania 

32320000–2 — Sprzęt telewizyjny i audiowizualny 

48190000–6 — Pakiety oprogramowania edukacyjnego 

Miejsce dostawy: siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, 

ul. Traugutta 6a, 95-200 Pabianice. 

Termin realizacji zamówienia: do 28 sierpnia 2020 r. 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

 Przedmiotem zamówienia jest: 

 Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego, fabrycznie nowego, 
wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2019 r., nieuszkodzony mechanicznie lub 
elektronicznie, w nieuszkodzonych opakowaniach producenta, wraz z dokumentacją 
i kartami gwarancyjnymi sporządzonymi w języku polskim, posiadające certyfikaty 
lub deklaracje zgodności z Polska Normą albo aprobatę techniczną w odniesieniu 
do wyrobów nieobjętych certyfikacją: 

a) zestawy laptop + torba – 40 szt.; 

b) słuchawki z mikrofonem – 40 szt.; 

c) urządzenia wielofunkcyjne – 4 szt. 

d) ekrany projekcyjne – 2 szt.; 

e) projektory multimedialne – 2 szt. 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/maszyny-biurowe-i-liczace-sprzet-i-materialy-z-wyjatkiem-mebli-i-pakietow-oprogramowania-1686
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/sprzet-telewizyjny-i-audiowizualny-2478
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/pakiety-oprogramowania-edukacyjnego-7183
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a) Komputer przenośny – laptop (+ torba) 

Specyfikacja wymagania 

Typ Komputer przenośny 

Procesor Taktowanie procesora (bazowe/turbo)  
1 GHz / 3.6 GHz 

Liczba rdzeni / wątków  
4/8 

Procesor musi uzyskać średnio w teście Passmark CPU Mark v10 
wynik min. 7800 punktów – wydruk ze strony należy dołączyć do 
oferty. cpubenchmark.net 

Pamięć 

 

Pamięć RAM (zainstalowana)  
8 GB 

Pamięć RAM (maksymalna)  
12 GB 

Typ pamięci RAM  
DDR4 

Częstotliwość pamięci  
2666 MHz 

Dyski i napęd Dysk SSD M.2 PCIe  
512 GB 

Karta graficzna 

 

Zintegrowany układ graficzny  
Intel UHD Graphics G1 

Dedykowany układ graficzny  
Brak 

Wyświetlacz 

 

Przekątna ekranu : 15.6" 

Rozdzielczość  

1920 x 1080 (Full HD)  

Powłoka matrycy : Matowa 

Typ matrycy :IPS  

Częstotliwość odświeżania : 60 Hz 

Porty 

 

Złącze HDMI  
Pełnowymiarowe 
Złącza Audio  

USB 3.0 - 1  

USB-C -1 

USB 2.0 - 2  

Czytnik kart pamięci  

Łączność 

 

Karta sieciowa 1 Gb/s 

WiFi 802.11ac  

Bluetooth  

Bateria 32 Wh 

Oprogramowanie 

 

Zainstalowany nowy system operacyjny pochodzący z legalnego 
źródła i w polskiej wersji językowej w wersji 64-bitowej wraz z 
licencją na czas nieokreślony. System poprzez mechanizmy 
wbudowane musi:  

 umożliwiać instalację Akademia Umysłu – Uczeń EDU, 
Dysleksja PRO 



 

3 

 

Specyfikacja wymagania 

 zapewniać internetową aktualizację 
 posiadać wbudowaną zaporę internetową 
 posiadać wsparcie dla większości powszechnie używanych 

urządzeń peryferyjnych. 
 dostarczać wsparcie dls NET Framework 1.1, 2.0, 3.0, 4.5 

(uruchamianie aplikacji działających we wskazanym 
środowisku) 

 Posiadać bezpłatne wsparcie tel. 

Multimedia Pełnowymiarowa (qwerty) 
Kamera  

Dodatkowe Torba 

Gwarancja producenta  24–miesiące 

b) Słuchawki z mikrofonem bezprzewodowe Bluetooth nauszne 

specyfikacja Wymagania  
Typ Słuchawki z mikrofonem Czułość słuchawek: 100dB +/-3dB 

Długość kabla/Maksymalny zasięg: 10.00 m 

Impedancja: 32.0 Om 

Informacje dodatkowe:  

 Czas ładowania: do 2 godz. 

 Czas słuchania muzyki i rozmów: do 17 godz.  

 Materiał nauszników: sztuczna skóra 

 Regulowany pałąk Bluetooth v5.0 

 Multilink: możliwość podłączenia do dwóch urządzeń 
jednocześnie 

 Kolor: Czarny 

 Komunikacja: Bezprzewodowa 

 Miejsce montażu mikrofonu: Mikrofon wbudowany w 
słuchawkę 

 Miejsce montażu słuchawek: Słuchawki nauszne 
/wokółuszne 

 Opakowanie: BOX 

 Opis ogólny: Słuchawki z mikrofonem bezprzewodowe 
Bluetooth nauszne 

 Pasmo przenoszenia słuchawek: 20Hz - 20kHz 

 Pałąk słuchawek: Pałąk na głowę 

 Podłączenie słuchawek / mikrofonu: Bluetooth 1x mini jack 
3,5mm 3-pin 

 Pozłacane końcówki: nie 

 Regulacja głośności: Na słuchawce 

 Typ słuchawek/mikrofonu: Stereo 

 Wbudowany mikrofon: tak 

 Wykonanie / przeznaczenie: Multimedia 

 Wymiary przetwornika słuchawek: 40mm 

 Zawartość opakowania: Słuchawki Kabel do ładowania, 
kabel audio (do opcjonalnego podłączenia audio) 

Gwarancja producenta 24 miesiące 
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c) Urządzenie wielofunkcyjne  

Specyfikacja  Wymagania 
Technologia druku Laserowa 

Drukarka  Laserowa monochromatyczna 
Automatyczny druk dwustronny 
Rozdzielczość druku w czerni [dpi]  
1200 x 1200 
Szybkość druku w czerni [str/min] - 40 
Szybkość wydruku pierwszej strony 
 (czerń) [s] - 6.4 

Skaner Rozdzielczość optyczna [dpi] - 600 x 600 
Maksymalny format skanowania  
- 210 x 297 mm 

Kopiarka Rozdzielczość kopiowania [dpi] 
- 600 x 600 
Zmniejszanie / powiększanie: 25 - 400 
Prędkość kopiowania - czerń [str/min] – 40 
Funkcje kopiowania: 
Kopiowanie dokumentów tożsamości, Kopiowanie 
wielokrotne, Łączenie 2 w 1, Łączenie 4 w 1, Sortowanie, 
Wydruk priorytetowy  
Maksymalny format druku - A4 
Podajnik papieru - 250 arkuszy 
Taca odbiorcza - 150 arkuszy 
Pamięć –  
1536 MB RAM, 512 MB RAM 
Wyświetlacz - TAK 
Materiały eksploatacyjne  - TK-1170 

Techniczne Poziom hałasu [dB]: 48.3 
Pobór mocy drukowanie [W]: 661 
Pobór mocy wyczekiwanie [W]: 21 
Praca w sieci - TAK 
Wydajność [str/mies] - 50000 
Wydajność druku czarnego [strony] - 7000 
Złącze Ethernet (LAN)- TAK 

Wyposażenia Toner startowy 

Załączona dokumentacja Instrukcja obsługi w języku polskim, 
 karta gwarancyjna 

Gwarancja producenta 24 miesiące  

 

d) Projektory multimedialne  

Specyfikacja Wymagania 
Informacje podstawowe 
 

Typ projektora  
Lampowy 

Obraz 
 

Rozdzielczość podstawowa: 1920 x 1080 
Jasność ANSI [lumen]: 3500 
Proporcje obrazu: 16:9 
Współczynnik projekcji: 1.47-1.64 
Krótkoogniskowy: Nie 
Kontrast: 20 000:1 
Technologia obrazu: DLP  

Dźwięk 
 

Wbudowane głośniki: Tak 
Moc głośników [W]: 2 
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Specyfikacja Wymagania 
Lampa 
 

Żywotność lampy w trybie normalnym [h]:5000 
Żywotność lampy w trybie eco [h]: 15000  
Moc lampy [W]: 200 

Złącza i technologie 
 

D-sub 
HDMI 
mini Jack 
RS-232 
USB Type B 

Gwarancja producenta 24 miesiące  

e) Ekran projekcyjny 

Specyfikacja Wymagania 

Konstrukcja 

 

Rodzaj ekranu  
Zwijany 

Sposób mocowania  
Na suficie 
Na ścianie 

Zwijanie  
Elektryczne 

Techniczne 

 

Format  
16:9 

Materiał  
Matt White 

Fizyczne 

 

Szerokość powierzchni projekcyjnej [cm]  
221 

Wysokość powierzchni projekcyjnej [cm]  
124 

Gwarancja producenta 24 miesiące 

 

 Dostawa programów komputerowych wspomagających umiejętność czytania i pisania 

oraz funkcje percepcyjno-motoryczne: 

a) EduSensus DYSLEKSJA PRO – zestaw materiałów multimedialnych wspomagających 

umiejętność czytania i pisania, doskonalących funkcje percepcyjno-motoryczne 

oraz kształcących wrażliwość i świadomość ortograficzną, przeznaczonych dla dzieci 

w młodszym wieku szkolnym, wyposażenie dodatkowe: tablet oraz Karta MicroSD 

z dodatkowymi plikami do wykorzystania przez terapeutę. – 1 szt.; 

b) Akademia Umysłu® Uczeń EDU – licencja na 25 stanowisk – multimedialny system 

zawierający ok. 100 multimedialnych ćwiczeń edukacyjnych dla uczniów I oraz 

II etapu edukacyjnego – 1 szt. 

c) Logopedyczne Zabawy – zestaw rozszerzony – pakiet 7 programów do terapii 

logopedycznej - zintegrowane wszystkie części, z książkami i zeszytami ćwiczeń oraz 

lustrem logopedycznym, fiszkami, kolorowankami logopedycznymi, teczką. – 1 szt. 
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II. Wymagania stawiane wykonawcy: 

 wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz posiadać 

wiedze i doświadczenie do wykonania zamówienia, 

 wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym i kadrowym do wykonania 

zamówienia w terminie określonym w zapytaniu, 

 wykonawca poniesie koszty dostawy zamówienia, przy czym dostawa jest możliwa 

w godzinach pracy PCPR w Pabianicach, od godz. 8:00 najpóźniej do godz. 15:00 

od poniedziałku do czwartku i do godz. 14:00 w piątek, 

  wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wady i szkody powstałe podczas 

transportu przedmiotu zamówienia do miejsca dostawy. 

Prosimy o przesłanie szacunkowej ceny — kalkulacji kosztów zgodnie z załączoną tabelą 

do dnia 18.08.2020 r. do godziny 09:00: 

 Drogą elektroniczną na adres: biuro.projektupcpr@interia.pl, 

 Faxem na nr: 42 215 66 60. 

Bliższych informacji udziela: Monika Kowalska — pracownik socjalny PCPR w Pabianicach, 

tel. 42 215 66 60 w. 4. 

Szacunkowa cena — kalkulacja kosztów dostawy: 

Nazwa,  
dane teleadresowe wykonawcy 

 

Asortyment   Cena 
jednostkowa 
netto PLN 

Ilość Wartość 
netto PLN 

VAT 
% 

Wartość 
brutto PLN 

zestaw laptop + torba   40 szt.    
słuchawki z mikrofonem  40 szt.    
urządzenie wielofunkcyjne  4 szt.    
ekran projekcyjny  2 szt.    
projektor multimedialny  2 szt.    
EduSensus DYSLEKSJA PRO  1 szt.    
Akademia Umysłu® Uczeń EDU 
— licencja na 25 stanowisk 

 1 szt.    

Logopedyczne Zabawy —zestaw 
rozszerzony 

 1 szt.     

Wartość oferty łącznie:  X  
 

D Y R E K T O R  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
 

mgr Jarosław Grabowski 

 

mailto:biuro.projektupcpr@interia.pl

