
Poznań, dnia 02.06.2015 roku

Zapytanie ofertowe

Fundacja eSzkoła z siedzibą w Poznaniu (dalej zwana „Zamawiającym”) w związku z realizacją Projektu „eSzkoła
Wielkopolska — Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” występuje z Zapytaniem ofertowym. Projekt jest
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszanie różnic wjakości usług edukacyjnych.

Do niniejszego Zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo o zamówieniach
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz.759 ze zm.).

Po złożeniu przez wykonawcę oferty i jej weryfikacji przez Zamawiającego, umowa może zostać podpisana po
dodatkowych negocjacjach z Wykonawcą. Negocjacje mogą w szczególności dotyczyć sytuacji, gdy koszt oferty
najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie jego
prowadzenia, jeżeli zaistnieje ważna przyczyna.

I. Zamawiający

Fundacja eSzkoła
61-770 Poznań, ul. Paderewskiego 8
Telefon: 61 22 28 600
KRS 0000444903, NIP 7811882345, REGON 302309241
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS

II. Projekt

Tytuł Projektu.,, eSzkoła Wielkopolska — Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”
Numer Projektu: POKL.09.O1.02-30-OO1/13

III. Opis przedmiotu zapytania

1. Przedmiot zapytania:
Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego 61 tabletów przeznaczonych dla zwycięzców konkursu na
projekty uczniowskie. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zamówienia o dwie sztuki.

2. Określenie przedmiotu zapytania wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
30213200-7 - Komputer tablet

3. Specyfikacja techniczna przedmiotu zapytania

• procesor czterordzeniowy o taktowaniu minimum 1.2GHz

• wyposażony w wbudowaną pamięć minimum 1,5GB RAM
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• wyposażony w wbudowaną pamięć minimum 16 GB ROM

• obsługa kart MicroSD o pojemności do 64GB

• wyświetlacz o przekątnej 8” i rozdzielczości minimum 1280x800 (WXGA) o głębi kolorów minimum 16M

• wyświetlacz wykonany w technologii TFT

• aparat fotograficzny o rozdzielczości minimum 3,1 Mpix wyposażony w lampę błyskową aparatu i Auto

Focus

• przedni aparat fotograficzny o rozdzielczości minimum 1,2Mpix

• czujniki: Akcelerometr, Czujnik światła, Czujnik zbliżeniowy

• obsługa ANT+, USB 2.0, GPS Glonass, WiFi Direct, NEC

• obsługa sieci WiFi w standardzie: 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz, HT4O

• Profile Bluetooth: A2DP, AyRCP, Dl, HEP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP

• odtwarzanie formatów wideo: MP4, M4y, 3GP, 3G2, WMy, ASF, AyI, FLy, MKy, WEBM

• odtwarzanie formatów audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAy, WMA, AMR, AWB, FLAC, MlD, IDI,

XMF, MXME, MY, RTTTL, RTX, OTA

• szczelność obudowy — 1P67

• odporność na uszkodzenia powstałe wskutek przypadkowych uderzeń, a także upadków z wysokości

minimum 1,2 metra (zgodnie ze standardem MIL STD 810G)

• wymienna bateria o pojemności baterii — minimum 4400mAh

• czas pracy na baterii:

- transmisja 3G — minimum 10 godzin

- transmisja WiEi —minimum 11 godzin

- słuchanie muzyki — minimum 120 godzin

- odtwarzanie wideo — minimum 10 godzin

• waga maksimum 400g

• system operacyjny Android lub równoważny

• gwarancja producenta 3 lata

4. Termin realizacji przedmiotu zapytania do dnia 22.06.2015 roku.

IV. Procedura i kryteria oceny ofert

1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego.

2. Wykonawca musi spełnić warunki określone w punkcie Vi 2.

3. Kryteria oceny ofert

Cena brutto za jedną sztukę — waga 100 %

Punkty przyznawane będą liczone wg następującego wzoru:

Liczba punktów= (Cmn/ Cof) X 100 pkt

gdzie:

Cnim - najniższa cena brutto za jedną sztukę zaoferowana w ofertach złożonych na realizację zamówienia

Ccf - cena brutto za jedną sztukę oferty ocenianej złożonej na realizację zamówienia

4. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.
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V. Wynagrodzenie Wykonawcy i ogólne warunki płatności

1. Zamawiający informuje, że niniejsze Zapytanie jest finansowane w całości ze środków publicznych w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Płatności za wykonanie przedmiotu zapytania regulowane będą przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na rachunku lub fakturze VAT w terminie do 7 dni od dnia dostawy do siedziby
Zamawiającego.

VI. Informacje o charakterze prawnym i finansowym

1. W ramach niniejszego zapytania, Zamawiający nie przewiduje pobierania wadium.

2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące wymagania:

2.1 nie jest w stanie upadłości ani w stanie likwidacji,

2.2 posiada niezbędny potencjał i doświadczenie do wykonania zadania:

2.2.1 prowadzi działalność gospodarczą minimum pięć lat liczone od dnia ogłoszenia Zapytania

ofertowego,

2.2.2 posiada doświadczenie w realizacji minimum dwóch dostaw sprzętu komputerowego o

wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto każda, w okresie ostatnich dwóch lat, liczonych od

dnia ogłoszenia Zapytania ofertowego,

2.2.3 posiada doświadczenie w realizacji minimum jednej dostawy 60 tabletów w okresie ostatnich

dwóch lat, liczonych od dnia ogłoszenia Zapytania ofertowego.

2.3 nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, w szczególności:

2.3.1. nie uczestniczy w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2.3.2. nie posiada co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

2.3.3. nie pełni funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika;

2.3.4. nie pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, przy czym Wykonawcy nie mogą ubiegać się wspólnie o

realizację zamówienia.

2. Wykonawca musi przedłożyć:

2.1. Ofertę wraz z Oświadczeniem (Załącznik do zapytania ofertowego),

2.2. Dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej minimum pięć lat liczone od dnia

ogłoszenia Zapytania ofertowego,

2.3. dokumenty/referencje potwierdzające wykonanie minimum dwóch dostaw sprzętu komputerowego o

wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto każda, w okresie ostatnich dwóch lat, liczonych od dnia
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ogłoszenia Zapytania ofertowego,

2.4. dokumenty/referencje potwierdzające wykonanie minimum jednej dostawy 60 tabletów w okresie

ostatnich dwóch lat, liczonych od dnia ogłoszenia Zapytania ofertowego,

2.5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.

VIII. Pozostałe informacje

1. Termin składania ofert upływa w dniu 17.06.2015 roku o godzinie 16.00.

2. Pytania związane z niniejszym Zapytaniem ofertowym należy kierować pocztą elektroniczną na następujący
adres e-mail: biuro@fundacja-eszkola.pl.

3. Zamawiający udzieli wyjaśnień i odpowiedzi na pytania nadesłane przez Wykonawcę w terminie do 2 dni
roboczych od dnia ich przesłania na adres wskazany w pkt. 2.

4. Zamawiający udzieli wyjaśnień odpowiedzi na pytania dotyczące niniejszego Zapytania ofertowego
nadesłane do Zamawiającego, w terminie do 3 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert do
godziny 16.00.

5. Termin związania ofertą to 6 dni kalendarzowych od dnia otwarcia ofert.

6. Doręczenie oferty może zostać dokonane:

6.1 osobiście na adres:

Fundacja eSzkoła
Recepcja — parter budynku
60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 82

6.2 drogą mailową na adres: biuro@fundacja-eszkola.pl

Załączniki:

• Oferta Wykonawcy

• Załącznik nr 1 do Oferty Wykonawcy: Oświadczenie Wykonawcy.

Podpis Zajnaijącego

oordynp r zadań

Kataźna Wojtan
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