
 

 

                                                                                                                                               
    

Załącznik nr 1  

__________________________ 

Miejscowość, data 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

na zakup i dostawę interaktywnej ściany i podłogi 

-  zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa  - dotacja celowa  Ministra Edukacji  

i Nauki na finansowanie inwestycji związana z wyposażeniem przedszkoli, szkół lub placówek 

(program „Inwestycje w Oświacie”). 

 

 

Nazwa Oferenta:   ..................................................................................................  

 

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

 

NIP:     ……………………………………………………………….. 

 

Nr telefonu:    ………......................................................................................  

 

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

 

 

1. Oferta obejmuje sprzedaż i dostawę aktywnej ściany i podłogi.  

2. Szczegółowy opis zamówienia: 

 

Lp.  Opis towaru  Ilość  Cena brutto 

    

1 Aktywna ściana i podłoga 

- multimedialne, interaktywne urządzenie, 

pozwalające na wyświetlanie obrazu i interakcję 

zarówno w pionie, jak i poziomie. Ma spełniać 

funkcję zarówno magicznej ściany, jak i podłogi. 

Wyposażone w krótkoogniskowy projektor. 

Obraz ma być wyraźny również w jasnych 

pomieszczeniach.  

- umożliwia obsługę aplikacji  edukacyjnych, ale 

może też służyć jako samodzielne centrum 

multimedialnej rozrywki.  

- urządzenie ma być kompatybilne, z 

wbudowanymi kółkami, pozwalającymi na 

swobodę przemieszczania urządzenia pomiędzy 

pomieszczeniami. 

 

1 szt.   
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- urządzenie możliwe do obsługi za pomocą 

piłeczek, pisaków, klawiatury i myszki.  

- w zestawie z urządzeniem ma znajdowac się 

pakiet startowy aplikacji z aktywnościami 

edukacyjno-rozwojowymi dla dzieci w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym (I-III). 

 

- ma posiadać także wbudowany komputer z 

systemem operacyjnym Windows albo 

równoważnym oraz możliwość połączenia z 

siecią internetową. 

- zestaw ma zawierać: zintegrowaną platformę 

multimedialną z wbudowanym komputerem z 

WiFi, projektorem, interaktywnym ekranem, 

czujnikami i głośnikami.  

- urządzenie ma być w pełni zmontowane i 

gotowe do uruchomienia po wyjęciu z 

opakowania.  

- ma posiadać dodatkowe akcesoria, takie jak np. 

zestaw piłeczek,  interaktywne pisaki z 

zapasowymi końcówkami, pilot, klawiatura 

bezprzewodowa z myszką, kosz na piłeczki, kabel 

zasilający, torba na akcesoria 

 

- wym. urządzenia: ok 40 x 60 x 35 cm 

 

- wym. wyświetlanego obrazu: minimum: 175 x 

110 cm  

- w urządzeniu mają być dostępne następujące 

funkcje: nauka, zabawa, rysowanie, pisanie, 

kolorowanie, uzupełnianie, układanie, tworzenie, 

eksperymentowanie, aktywność fizyczna, 

odtwarzanie audio i video, przeglądanie stron 

www, prowadzenie prezentacji, prezentowanie 

materiałów własnych, 

- treści mają być współtworzone z ekspertami w 

danej tematyce, zgodne z podstawą programową 

 

- urządzenie ma posiadać automatyczne 

aktualizowanie systemu/aplikacji oraz 

zapewnione wsparcie techniczne 

 

 

 

3. Oferujemy wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia za cenę:  

..................................netto, słownie....................................................................................... 

..................................VAT, słownie....................................................................................... 
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..................................brutto, 

słownie:………………………………………………………………...……………………..brutto. 

Oświadczamy iż termin realizacji zamówienia nie będzie późniejszy niż: 31.12.2022 r. (w tym 

terminie musi nastąpić dostawa wszystkich produktów zamówienia - potwierdzona protokołem 

odbioru oraz wystawienie faktury VAT, tak aby zamawiający miał możliwość jej opłacenia do 

dnia 31.12.2022 r.) 
 

4. Termin płatności – 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury 

VAT. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i przyjmujemy warunki 

w nim zawarte. 

6. Oferta ważna 30 dni 

 

 

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

data i podpis Oferenta  


