
                                      
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 
 

 

Zwoleń, 04 czerwca 2019 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na sprzedaż, dostawę i montaż infokiosku 

 

I.  ZAMAWIAJĄCY: 

Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój" 

ul. Wojska Polskiego 78 

26-700 Zwoleń 

tel. 48 676-20-29 

e-mail: stowarzyszeniedir@o2.pl 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1.  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa, montaż z uruchomieniem, 

infokiosku w ramach projektu współpracy pod nazwą „Multimedialne Centrum 

Edukacji Lokalnej –Multi CEL” współfinansowanego ze środków UE w ramach 

poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną 

grupą działania w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 na terenie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie 

„Dziedzictwo i Rozwój”. 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

2.1.Obudowa: 

- odporna na uszkodzenia fizyczne (wandaloodporna), wolnostojąca obudowa 

zabezpieczona przed skutkami działania korozji i kurzu, 

- konstrukcja samonośna zapewniająca sztywność obudowy, uniemożliwiająca 

przewrócenie, przesunięcie urządzenia, przystosowana do zakotwienia, 

- korpus obudowy infokiosku powinien stanowić jednolitą bryłę, 

- konstrukcja obudowy musi uniemożliwiać dostęp osób niepowołanych do śrub 

i innych elementów montażowych kiosku oraz jego wyposażenia, 

- dostęp serwisowy realizowany przez drzwi uchylne zamykane na zamek patentowy, 

po otwarciu serwisowych drzwi administrator musi mieć dostęp do części 

komputerowej oraz monitora, 

- obudowa infokiosku musi być stabilna i w całości pokrywać wszystkie urządzenia 

wewnętrzne, 

- system wentylacyjny zintegrowany w obudowie infokiosku, zapewniający utrzymanie 

odpowiedniej temperatury i wilgotności dla pracy zamontowanych podzespołów, 

- wykonawca przygotuje i zainstaluje na froncie obudowy infokiosku, graficzne 

podświetlane logo o wymiarach i wzorze graficznym zgodnym z księgą wizualizacji 

znaku PROW,  przekazanym przez Zamawiającego. 

- Kolorystyka obudowy - do uzgodnienia z Zamawiającym - z blachy aluminiowej lub 

stali nierdzewnej. 

- Wysokość infokiosku do 210 m. 

- Minimalna masa cakowita infokiosku 40 kg. 

2.2.Monitor: 
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- wyświetlacz wyposażony w nakładkę dotykową - rozmiar przekątnej wyświetlacza 

min. 22”, 

- ekran monitora powinien być pokryty powłoką uniemożliwiającą odblaski na ekranie 

(warstwa antyrefleksyjna), 

- rozdzielczość min. 1920x1080 typu Full HD, 

- proporcje ekranu 16:9 lub 16:10, 

- wysoka jasność min.: 1000 cd/m2 

- automatyczne dostosowywanie się jasności monitora w zależności od jasności 

otoczenia,  

- kontrast min. 1000:1, 

- monitor przystosowany do pracy w systemie ciągłym „24/7”. 

2.3.Instalacja elektryczna INFOKIOSKU: 

- przystosowana do zasilania z sieci 230V/50Hz, wykonana zgodnie z obowiązującymi 

normami dotyczącymi bezpieczeństwa, w sposób uniemożliwiający przedostawanie 

się do sieci zakłóceń do urządzeń, w które wyposażony jest infokiosk, 

- włącznik główny zasilania infokiosku dostępny wyłącznie dla obsługi, wewnątrz 

infokiosku. 

2.4. Wyposażenie dodatkowe: głośnik ze wzmacniaczem audio, zabudowany w poszyciu 

obudowy. 

2.5. Wymagania techniczne jednostki sterującej nie gorsze niż: 

- płyta główna obsługująca pamięć SDRAM min. 4 GB, 

- zintegrowana karta graficzna ze wsparciem dla DirectX 10 o rozdzielczości min. 

1920x1080 @60, 

- zintegrowana karta dźwiękowa, 

- zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s, gniazdo RJ45: 1 szt., 

- złącza USB: min. 2 szt., 

- karta łączności bezprzewodowej Wi-Fi 802.1 lb/g/n z anteną zewnętrzną 

zamontowaną w sposób uniemożliwiający jej uszkodzenie, 

- procesor min. 4 rdzeniowy o parametrach nie gorszych niż Intel Core i3-8100 3,6GHz 

6MB Box, 

- architektura procesora 64 bit, 

- pasywny system chłodzenia. 

- dysk twardy SSD o pojemności min. 120 GB, 

- zasilacz - wbudowany wewnątrz obudowy przystosowany do pracy ciągłej. 

- system operacyjny zgodny z oprogramowaniem zarządzającym infokioskiem 

- system powinien być zabezpieczony oprogramowaniem zawierającym skuteczną 

zaporę sieciową (firewall). 

2.6.Oprogramowanie zarządzające infokioskiem - oprogramowanie musi umożliwiać 

spełnienie następujących warunków: 

- zdalnego zarządzania infokioskiem poprzez panel administracyjny z interfejsem 

dostępnym w języku polskim, przez sieć www z jednego miejsca, 

- monitorowanie pracy infokiosku, 

- zdalnej zmiany konfiguracji/ aktualizacji oprogramowania zarządzającego przez 

administratora. 

- przeglądania i odtwarzania oraz tworzenia plików graficznych, wideo, plików 

tekstowych i kalkulacyjnych, plików prezentacji, zdalnego uruchomienia treści 

multimedialnych w postaci dynamicznych slajdów (z funkcją zmiany czasu 

wyświetlania poszczególnych slajdów), prezentacji materiałów wideo, 

- wyświetlania treści opisanych w HTML z możliwością prezentowania danych z sieci 

Internet, 



                                      
 

- automatycznego wyłączania/restartu kiosku w określonym czasie, 

- automatyczny restart i przywrócenie funkcji prezentacji treści w przypadku awarii 

(zawieszenia) systemu, 

- zabezpieczenie hasłem dostępu do ustawień i konfiguracji, 

- oprogramowanie objęte bezterminową licencją na użytkowanie i aktualizacje, 

- dołączona instrukcja obsługi w języku polskim, 

- wszystkie licencje i instrukcje muszą zostać przekazane do Zamawiającego po 

wykonaniu instalacji oraz po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego. 

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

 

Wykonanie przedmiotu zapytania do dnia 31 lipca 2019 r. 

  

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT 

 Ofertę należy przygotować zgodnie z Załącznikiem nr 1 „Formularz ofertowy''. 

 Do oferty należy dołączyć Załącznik nr 2.  

 

V. KRYTERIUM WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

- Cena brutto oferty - znaczenie 100%. 

- Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która optymalnie spełnia wszystkie 

wymogi określone w zapytaniu oraz zawiera najniższą cenę ofertową. 

- Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania). 

- Cenę należy wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy, 

uwzględniając wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres  

e-mail:stowarzyszeniedir@o2.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście pod adres: 

Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój" ul. Wojska Polskiego 78, 26 -700 Zwoleń do  

24 czerwca 2019 r.  

Oferty złożone po terminie (decyduje data wpływu) lub bez obowiązujących załączników lub 

podpisane przez osoby, które nie są do tego upoważnione  nie będą rozpatrywane. 

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

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

treści złożonych ofert. 

Niniejsze zapytanie zostało opublikowane na stronie internetowej www.dir.zwolen.com. 

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.  

 

Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Stowarzyszenia „Dziedzictwo 

 i Rozwój” do złożenia zamówienia 
 

VII. DODATKOWE INFORMACJE  

1.  Pozostałe warunki. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia 

dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania na każdym etapie. 

http://www.dir.zwolen.com/


                                      
 

 Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

 

 

Informuję, że w przypadku złożenia oferty przez osobę fizyczną: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie "Dziedzictwo  

i Rozwój" z siedzibą w Zwoleniu przy ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń, 

zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych, 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podpisania umowy cywilno - 

prawnej na postawie rozeznania rynku i nie będą udostępniane innym odbiorcom, 

3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przepis prawa - Ustawa  

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

4) podanie danych jest niezbędne do rozeznania rynku w celu zawarcia umowy,  

w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy, 

5) posiada Pani/Pan prawo do: 

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

 przenoszenia danych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu, 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia okresu 

trwałości projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów 

kontrolnych. 

 

Załączniki: 

1. Formularz Oferty. 

2. Formularz oświadczenia Wykonawcy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      
 

 

Załącznik Nr 1 

do zapytania ofertowego z dnia 04.06.2019r. 

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

               (pieczęć Wykonawcy) 

     Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój" 

ul. Wojska Polskiego 78 

26 – 700 Zwoleń 

 

FORMULARZ OFERTY 

odpowiadając na zapytanie dotyczące sprzedaży, dostawy i montażu infokiosku  

oferuję/emy wykonanie przedmiotowego zadania: 

 

I. Dane Oferenta :  

Nazwa: ..................................................................................................................................  

Adres: .................................................................................................................................  

Nr telefonu/faksu: .................................................................................................................  

Internet: http:// ......................................................................................................................  

e-mail: ......................................................@.........................................................................  

REGON ..........................................................; NIP .............................................................  

 

1. Oferuję/emy wykonanie  przedmiotu zamówienia za cenę: 

 

Lp. Przedmiot 
Liczba 

(szt.) 
Cena netto VAT Cena brutto 

1. 

 

Infokiosk, dostawa, 

montaż i uruchomienie. 

 

1    

 

 

 

Słownie ……………………………………………………………………………………… 

złotych brutto. 

 

 

................................ dn. ............................ .                           ....................................................... 

podpisy osoby/osób upoważnionej/ych 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

 



                                      
 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

1) Administratorem moich danych osobowych jest: 

a. Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój" z siedzibą w Zwoleniu przy ul. 

Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń,  

b. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, 

Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa; z administratorem danych osobowych 

mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: info@arimr.gov.pl lub pisemnie 

na adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa; 

c. Województwo Mazowieckie z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-

719 Warszawa; z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się 

poprzez adres e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pllub pisemnie na adres 

korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w 

Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa; 

2) podstawą przetwarzania moich danych osobowych jest przepis prawa - Ustawa  

z dnia 10 maja 2018 roku. o Ochronie danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) 

oraz rozporządzenie, o którym mowa w p. 3) 

3) zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. c) 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 „rozporządzenie 2016/679”, 

gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 

2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która 

obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa 

(dane nieobowiązkowe); 

4) podanie danych jest niezbędne do rozeznania rynku w celu wyboru najkorzystniejszej 

oferty 

 i ewentualnie zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest 

zawarcie umowy, 

5) posiadam prawo do: 

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

 przenoszenia danych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

6) moje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, 

7) moje dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia okresu trwałości 

projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. 
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Proszę wstawić znak X w odpowiedniej rubryce. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych związanych  

z realizacją niniejszej operacji, przez administratora danych Stowarzyszenie 

"Dziedzictwo i Rozwój" z siedzibą w Zwoleniu przy ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 

Zwoleń, w celu związanym z podpisaniem umowy cywilno - prawnej na postawie 

rozeznania rynku, zgodnie z realizacją działań w ramach poddziałania 19.3 

Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania  

w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020  

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych 

Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój" z siedzibą w Zwoleniu przy ul. Wojska 

Polskiego 78, 26-700 Zwoleń w celu otrzymania informacji na temat przyszłych zapytań 

o cenę, zgodnie z realizacją działań w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie  

i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania w ramach inicjatywy 

LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  

 Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

 Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu  

i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich 

danych i prawie ich poprawiania i usuwania. 

 

 

……………………………………… 

(Data i podpis osoby wyrażającej zgodę) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      
 

Załącznik Nr 2 

do zapytania ofertowego z dnia 04.06.2019 r. 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

………………………………. 

Dane identyfikacyjne Wykonawcy 

 

 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

 

W związku ze złożeniem oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące sprzedaży, 

dostawy i montażu infokiosku w ramach projektu współpracy pod nazwą „Multimedialne 

Centrum Edukacji Lokalnej –Multi CEL” współfinansowanego ze środków UE w ramach 

poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą 

działania w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 na terenie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”, 

oświadczam, iż nie jestem powiązana/powiązany z Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem  

i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo. 

 

 

 

 

Jednocześnie stwierdzam/y, iż świadomy/i jestem/śmy odpowiedzialności karnej 

związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń. 

 

 

....................................... dn. ............................  

 

 

……………………………………………………… 

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej 

 


