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W EUROREGIONIE GLACENSIS
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Kłodzko, 2020-11-23
Zapytanie cenowe na zakup sprzętu do videokonferencji
Zapytanie prowadzone w ramach mikroprojektu „Zakup sprzętu do videokonferencji“ nr
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002556, który realizowany jest ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem
Euroregionu Glacensis w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Program
Interreg V- Republika Czeska – Polska.
Zamówienie realizowane jest z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8.
Zamawiający: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis ul. Łukasiewicza 4a/2 57300 Kłodzko. Osoba do kontaktów: Dariusz Tatka Tel. e-mail: dtatka@eg.ng.pl
Termin składania ofert 30.11.2020 do godz. 09:00. Forma: drogą elektroniczną na adres
dtatka@eg.ng.pl.
Oferta musi zawierać opis techniczny w odniesieniu do przedmiotowego zapytania, informacje,
formę oraz termin płatności, okres gwarancji oraz cenę netto i brutto jak również termin
realizacji liczony w dniach od terminu podpisania umowy lub zlecenia.
Informacja o wyborze wykonawcy zostanie przesłana pocztą elektroniczną.
Forma płatności – przelew w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury, której podstawą
będzie bezusterkowy odbiór zamówienia.
Opis Przedmiotu Zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu do vieokonferencji do sali konferencyjnej na 10
osób z możliwością jego zastosowania również w dużej Sali konferencyjnej obejmującej więcej
niż 21 osób. Usługa obejmuje zakup sprzętu, dostawę i montaż w siedzibie zamawiającego,
gwarancja i przeszkolenie pracowników zamawiającego z obsługi.
Przedmiotem zamówienia jest zakup głównego urządzenia videokonferencyjnego z szerokokątną
kamerą z minimum 5-krotnym zoomem optycznym, możliwość współdzielenia treści i
przesyłania bezprzewodowego treści, urządzenie konferencyjne służące za mikrofon/y i głośnik
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w podstawowej sali konferencyjnej (10 osób), zestaw mikrofonowy z uzupełniającymi
bezprzewodowymi mikrofonami do zastosowania w większej sali konferencyjnej (minimum 3
szt.), komputer sterujący przenośny (procesor minimum i5, RAM 8 GB, dysk SSD minimum 256
GB, Wi-Fi 5 Moduł Bluetooth, wbudowane głośniki i mikrofon, mysz bezprzewodowa z min. 3
przyciskami i rolką, bezprzewodowa klawiatura, torba/futerał z przedziałami na komputer
przenośny i akcesoria, zasilacz rekomendowany przez producenta komputera, system operacyjny
dostarczony z komputerem musi umożliwiać pełną integrację z technologią Active Directory
ponieważ w sieci Zamawiającego jest wdrożony system Microsoft Active Directory w celu
zapewnienia optymalnego poziomu bezpieczeństwa poprzez zastosowanie uwierzytelnienia po
stronie stacji roboczej i autoryzacji po stronie serwera, pakiet oprogramowania biurowego,
programator, niezbędne akcesoria oraz futerały do transportu (w przypadku konieczności
skorzystania z dużej sali konferencyjnej), urządzenie obsługujące (pilot, pad). Zakupiony sprzęt
musi być kompatybilny z dostępnymi na rynku programami do videokonferencji, posiadać
będzie łączność bezprzewodową co umożliwi również transport do większych sal jeżeli będzie
taka konieczność (poprzez np. zasosowanie urządzenia połączeniowego, który będzie elementem
dostawy, które umożliwia podłączenie całego kompletu za pomocą tylko jednego przewodu,
dzięki czemu użytkownik nie będzie musiał wpinać każdego elementu z osobna.
Kompatybilnośc z dowolną aplikacją wideokonferencyjną zainstalowaną na komputerze jest
podstawowym (lecz nie jedynym) warunkiem do uznania oferty za spełniającej warunki.
Zamówienie obejmuje również zakup jednej nieograniczonej licencji dla programu
pozwalającego na tworzenie „grup dyskusyjnych“, zintegrowany z oprogramowaniem
kompatybilnym dla systemu Active Directory oraz pakietu biurowego. Dodatkowo zamówienie
obejmuje monitor minimum 65 cali nie więcej jednak niż 75 wraz z uchwytem montażowym na
ścianę, soundbar. Wszelkie niezbędne okablowanie niezbędne do zainstalowania sprzętu,
podłączenia do sieci wewnętrznej Zamawiającego, jego uruchomienia oraz prawidłowego
funkcjonowania.
Termin realizacji: do 10 dni od daty podpisania umowy lub zlecenia nie później jednak niż do 18
grudnia 2020 r.
Wersje językowe: polska
Gwarancja: minimum 24 miesiące od daty protokołu odbioru.

Kryteria wyboru oferty:
1. Cena – 100%
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