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Zwoleń, dnia 22 października 2019 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na zakup oraz dostawę nagród w konkursie promującym questy 

I.  ZAMAWIAJĄCY: 

 

Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój" 

ul. Wojska Polskiego 78 

26-700 Zwoleń 

tel. 48 676-20-29 

e-mail: stowarzyszeniedir@o2.pl 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nagród w konkursie promującym questy 

realizowanym 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 (zawierający minimalne wymagania techniczne): 

 
a) Tablet – 1 szt. 

 

System operacyjny  Android 9.0 Pie  

Procesor  8-rdzeniowy, 2 x 1,8 + 6 x 1,6 GHz  

Pojemność  32 GB  

Pamięć RAM  2 GB  

Przekątna ekranu  10,1 cala  

Rozdzielczość ekranu  1920 x 1200 pikseli  

Format ekranu  16:10  

Typ matrycy  TFT  

Funkcje ekranu   Multi-touch 10 punktowy  

Karta bezprzewodowa 

Wi-Fi  

802.11a/b/g/n/ac  

Bluetooth  tak  

Łączność 

bezprzewodowa   

Wi-Fi Direct, WiFi 802.11 ac  

Aparat przedni  5 Mpix  

Aparat tylny  8 Mpix  

Funkcje aparatu   autofocus, nagrywanie filmów Full HD 1080p, stabilizacja wideo, 

wykrywanie twarzy, zdjęcia seryjne  

Czujniki   czujnik oświetlenia, G-sensor  

Głośnik  tak  

Mikrofon  tak  

Moduł GPS  tak  

https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=846600994
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=846631562
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=14374398393
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=14252825177
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=846610336
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=846613242
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=320215594
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=846615194
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=14373975689&productCode=1187500
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=357290248
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=357290248
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=357292056
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=2285843296&productCode=1187500
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=357290248&productCode=1187500
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=141355516
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=141355516
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=2053418582&productCode=1187500
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=37536004305&productCode=1187500
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=37536093969&productCode=1187500
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=14374281009&productCode=1187500
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=2008960912&productCode=1187500
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=14374139305&productCode=1187500
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=14147466065
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=14147642385
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=357296894
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Informacje dodatkowe   GPS, Glonass, Beidou, Galileo  

Czytnik kart pamięci   microSD/SDHC/SDXC do 512 GB  

Złącze USB  1x USB typ C  

Złącze słuchawkowe  tak  

Pojemność 

baterii/akumulatora  

6150 mAh  

Wymiary   150 x 245 x 7,5 mm  

Wyposażenie   instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, ładowarka sieciowa, kabel 

USB  

Gwarancja    24 miesiące  

 
b) aparat cyfrowy – 1 szt.  

 

Rozdzielczość  20 Mpix  

Maksymalna wielkość 

zapisywanego zdjęcia  

5152 x 3864 piksele  

Maksymalna 

rozdzielczość filmu  

HD (1280 x 720)  

Zbliżenie optyczne  8 x  

Zbliżenie cyfrowe  4 x  

Ogniskowa (dla 35 mm)  28 - 224 mm  

Zapis na kartach pamięci  SD, SDHC, SDXC  

Nagrywanie filmów    z dźwiękiem  

Stabilizator obrazu  cyfrowy  

Wielkość ekranu LCD  2,7 "  

Dotykowy ekran LCD   nie  

Menu w języku polskim  tak  

Funkcje dodatkowe   tryby kreatywne i efekty artystyczne, filmy HD, ECO Mode  

Wyjście HDMI  nie  

Złącze USB 2.0  tak  

Wyjście AV  tak  

Wymiary   95.2 x 54.3 x 22.1 mm  

Waga (bez baterii)   brak danych  

Wyposażenie   akumulator litowo-jonowy NB-11LH, akumulator, instrukcja 

obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, ładowarka, pasek 

na rękę, zasilacz sieciowy  

Gwarancja   12 miesięcy  

 
c) Smartwatch - 1 szt. 

 

Współpracujący 

system operacyjny  

Apple iOS, Google Android  

Wyświetlacz   1,3 ", 240 x 240 pikseli  

Komunikacja   Bluetooth 4.0  

Czujnik tętna  tak  

Ciśnieniomierz   tak  

Rodzaj aktywności  bieganie, fitness/siłownia, jazda na rowerze  

https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=320211948
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=2215267472
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=2215248640
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=2215248640
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=141355516
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=141354592
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=141354592
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=2139467420
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=2139467420
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=14251250409
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=141356482
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=141354912
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=141354298
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=14251744961
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=14262432297
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=141354654
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=9919584712&productCode=1120603
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=264465636
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=357300656
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=141356372
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=14703784809
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=14703784809
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=14703923113
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=43875005025
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Wodoszczelny  tak  

Stoper   tak  

Timer   tak  

Alarm   tak  

Odbiornik GPS   nie  

Informacje 

pogodowe   

tak  

Wibracje   tak  

Funkcja szukania 

telefonu   

tak  

Funkcje użytkowe   budzik, funkcja szukania telefonu, funkcje treningowe, informacje 

pogodowe, licznik kroków, odporność na kurz i zalania (IP67), 

powiadomienia, tryby sportowe, wibracje, wodoodporność (IP67), 

zegar  

Wejście kart SIM  nie  

Wejście karty 

pamięci  

nie  

Wykonanie paska  tworzywo sztuczne  

Pojemność 

akumulatora  

170 mAh  

Wyposażenie   instrukcja obsługi, kabel USB, karta gwarancyjna  

Gwarancja   24 miesiące  

 
 

1. Termin realizacji zamówienia: do 15 listopada 2019 r. 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM 
 

Ofertę może złożyć Wykonawca, który: 

1. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, do wykonania zamówienia. 

2. Wykona przedmiot zamówienia w terminie. 

3. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT/ rachunku. 

4. Przyjmie zlecenie przedmiotowego zadania w formie pisemnej umowy między 

Zamawiającym a Wykonawcą. 
 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania 

(załącznik nr 1). 

Oferta powinna: 

a) posiadać datę sporządzenia,   

b) zawierać adres oferenta, numer telefonu, numer NIP,  

c) być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim,  

d) podpisana czytelnie przez Wykonawcę,  

 

Do oferty obowiązkowo należy dołączyć Oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 2), 

https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=14703899249
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=37533052921&productCode=1186661
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=37533376857&productCode=1186661
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=37533495769&productCode=1186661
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=8520116867
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=14703773265
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=14703773265
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=14761768657
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=2215248640
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=2215248640
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=141355416&productCode=1186661
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V. KRYTERIA WYBORU OFERTY 

 

1. Cena – 100% 

 
 

VI. MIEJSCE ORAZ 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 05 

listopada 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 dopuszcza składanie ofert częściowych oraz wariantowych. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia 

dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania na każdym 

etapie. 

 Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu 

Cywilnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dir.zwolen.com/
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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 Wnioskodawcy o spełnieniu warunków udziału  

w postępowaniu. 
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Załącznik Nr 1 

do zapytania ofertowego z dnia 22.10.2019r. 

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

               (pieczęć Wykonawcy) 

     Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój" 

ul. Wojska Polskiego 78 

26 – 700 Zwoleń 

 

FORMULARZ OFERTY 

odpowiadając na zapytanie dotyczące zakupu oraz dostawy nagród w konkursie promującym 

questy oferuję/emy wykonanie przedmiotowego zadania: 

I. Dane Oferenta :  

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

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

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

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

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

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

 

1. Oferuję/emy wykonanie kompleksowego przedmiotu zamówienia za cenę: 

Lp. Przedmiot 
Marka/typ/dane 

techniczne 
Cena brutto 

1. Tablet   

2. Aparat cyfrowy   

3. Smartwatch    

4. Razem  

 

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

złotych brutto. 

 

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

podpisy osoby/osób upoważnionej/ych 

do reprezentowania Wykonawcy 
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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) 
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Załącznik Nr 2 

do zapytania ofertowego z dnia 22.10.2019 r. 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

………………………………. 

Dane identyfikacyjne Wykonawcy 

 

 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

 

W związku ze złożeniem oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na zakup i dostawę 

nagród w konkursie promującym questy, w ramach projektu współpracy pod nazwą 

„Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej –Multicel” 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 

 

 

 


