
  
 

   

SP38/2/09/2022/akt_t Bytom, 23.09.2022 r. 

Zaproszenie do składania ofert na wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne w ramach 

rządowego programu „Aktywna Tablica – edycja 2022” 

dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 

kwoty 130 000 PLN do składania ofert na realizację programu „Aktywna Tablica – edycja 

2022” w zakresie wyposażenia szkoły w specjalistyczne środki dydaktyczne, materiały 

edukacyjne oraz oprogramowanie w zakresie realizacji programu rządowego „Aktywna 

Tablica – Edycja 2022”. 

I. Zamawiający 

Nabywca: Gmina Bytom, 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2, NIP 626 – 298 – 85 – 82, REGON 

276255269 

Odbiorca: Szkoła Podstawowa nr 38 im. Jana III sobieskiego, 41-935 Bytom, ul. Korczaka 
1, NIP 626 – 26 – 26 – 732 

II. Opis i wartość przedmiotu zamówienia 

1. Wartość przedmiotu zamówienia – 43 750,00 zł [35 000,00 zł wartość dotacji rządowej] 

2. Przedmiot zamówienia: 

a) Sprzęt komputerowy niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, 

narzędzi do terapii i oprogramowania, w tym 4 szt. – laptop LENOVO, Model Lenovo V15- 

ADA, 82C7000SPB, Procesor: Ryzen 3 3250U, System operacyjny: Windows 10 Home, 

Zainstalowana pamięć RAM 8 GB RAM, Pojemność dysku SSD 256 GB, Przekątna ekranu 

15.6", Rozdzielczość 1920x1080 (Full HD), Model karty graficznej: AMD Radeon Graphics , 

Wi-Fi 5, Bluetooth, klawiatura: międzynarodowy angielski, Gwarancja: 2 lata 

b) Sprzęt komputerowy wchodzący w skład zestawów multimedialnych i niezbędny do 

prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii i 

oprogramowania*, 2 szt. – tablet Lenovo TAB M10 (TB-X505F), Matryca: 10.1” HD IPS 

Procesor: 4 x 2.0GHz, System operacyjny: Android Pie, Zainstalowana pamięć RAM: 2 GB 

Pojemność dysku 32GB, Porty: microSD, WiFi, 1 szt. – profesjonalny mikrofon 

logopedyczny USB, 

c) Programy multimedialne przeznaczone do terapii 5 rodzajów trudności wskazanych w 

rozporządzeniu dotyczącym programu „Aktywna tablica” 

- Logopedia, Pakiet materiałów: wyrób medyczny | certyfikat ISO 9001 dla producenta | 

bezterminowa licencja na 2 urządzenia: 2x komputer | działanie w pełni offline. 

- Spektrum autyzmu, Poziom 1, Wyrób medyczny | certyfikat ISO 9001 dla producenta | 

bezterminowa licencja na 2 urządzenia (1x komputer, 1x tablet) | działanie programu 

offline, przy czym korzystanie z licencji na urządzenie mobilne wymaga pobrania aplikacji. 

- Spektrum autyzmu, Poziom 2 kl. 4-8, Wyrób medyczny | certyfikat ISO 9001 dla producenta 

| bezterminowa licencja na 2 urządzenia (1x komputer, 1x tablet) | działanie programu offline, 

przy czym korzystanie z licencji na urządzenie mobilne wymaga pobrania aplikacji. 

- Dysleksja, Wyrób medyczny | certyfikat ISO 9001 dla producenta | bezterminowa licencja 

na 2 urządzenia: 2x komputer | działanie w pełni offline. 



  
 

   

- Terapia pedagogiczna, Wyrób medyczny | certyfikat ISO 9001 dla producenta | 

Bezterminowa licencja na 2 urządzenia: 2x komputer | działanie w pełni offline. 

- Wspomaganie rozwoju, Wyrób medyczny | certyfikat ISO 9001 dla producenta | 

bezterminowa licencja na 2 urządzenia: 2x komputer | działanie w pełni offline. 

- Program wspierający rozwój emocjonalny i kompetencji emocjonalno-społecznych Poziom 

1, Certyfikat ISO 9001 dla producenta | bezterminowa licencja na 3 urządzenia: 3x komputer | 

działanie w pełni offline. 

- Program wspierający rozwój emocjonalny i kompetencji emocjonalno-społecznych Poziom 

2 kl. 4-8, Certyfikat ISO 9001 dla producenta | bezterminowa licencja na 3 urządzenia: 3x 

komputer | działanie w pełni offline. 

- Program wspierający nauczycieli w zapobieganiu trudnościom w nauce czytania, pisania i 

liczenia u dzieci 5- i 6-letnich przygotowujących się do podjęcia nauki w szkole, Certyfikat 

ISO 9001 dla producenta | bezterminowa licencja na 3 urządzenia: 3x komputer | działanie w 

pełni offline. 

- Materiały i publikacje drukowane wspierające pracę terapeuty lub stanowiące obudowę 

metodyczną dla programów multimedialnych wymienionych powyżej oraz: 

 Przesiewowe badanie mowy. Artykulacja, odbiór i nadawanie mowy 

 Logorymy, czyli zabawne wierszyki z odrobiną muzyki 

 Podręczny zestaw obrazkowy 

 Dysleksja Karty pracy 

 Terapia pedagogiczna Karty pracy 

 Spektrum autyzmu Scenariusze zajęć 

 Spektrum autyzmu Przewodnik metodyczny 

 Spektrum autyzmu Poziom 2 kl. 4-8 Scenariusze zajęć 

 Spektrum autyzmu Poziom 2 kl. 4-8 Przewodnik metodyczny 

 Program wspierający rozwój emocjonalny i kompetencji emocjonalno-społecznych - 

Przewodnik metodyczny 

 Program wspierający rozwój emocjonalny i kompetencji emocjonalno-społecznych - 

Scenariusze zajęć 

 Program wspierający rozwój emocjonalny i kompetencji emocjonalno-społecznych - 

Poziom 2 kl. 4-8 Przewodnik metodycznych 

 Program wspierający rozwój emocjonalny i kompetencji emocjonalno-społecznych - 

Poziom 2 kl. 4-8 Scenariusze zajęć 

 Program wspierający nauczycieli w zapobieganiu trudnościom w nauce czytania, pisania i 

liczenia u dzieci 5- i 6-letnich przygotowujących się do podjęcia nauki w szkole, - 

Przewodnik metodyczny 

 Program wspierający nauczycieli w zapobieganiu trudnościom w nauce czytania, pisania i 

liczenia u dzieci 5- i 6-letnich przygotowujących się do podjęcia nauki w szkole, - 

Scenariusze zajęć 

 Zestaw min. 3 plakatów logopedycznych – szereg ciszący, syczący, szumią. 

- Sprzęt komputerowy niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, 

narzędzi do terapii i oprogramowania, 1 szt. – Monitor Samsung Flip 2 55” + wózek 

Typ matrycy – LED, Przekątna - min. 55”, Format obrazu – 16 : 9, Rozdzielczość – min. 

UHD 3840x2160, Jasność – min. 350 cd/m2, Kontrast – min. 4000:1, Kąt oglądalności – min. 

178o (L/P), Czas reakcji matrycy – max. 8mS, Czas reakcji dotyku – max. 6.9 mS, Minimalny 



  
 

   

zestaw złącz: o Wejścia Video: min. 3 x HDMI (min. 1 ze złącz HDMI dostępne od frontu 

monitora z możliwością demontażu), o Wyjścia Video: Min. 1 x HDMI, o Wyjście Audio: 

Min. 1 x 3.5mm Mini Jack, o Złącze USB Typ A: Tak, min 2 szt. Do podłączenia źródła 

pamięci USB, o Złącze USB Typ B: Tak, min 2 szt. Jako wyjście dotyku do komputera PC 

o Koncentrator USB: Tak, Min 1 x Wejście USB A i 1 x Wyjście USB B, o Złącza sterujące: 

RJ-45, Wbudowany moduł WiFi, Wymiary max.: 130 x 77 x 6 cm Waga max.: 30 kg – bez 

statywu, Zużycie energii: max. 155 W/h, nie więcej niż 0.5W w trybie Stand By, Gwarancja: 

5 lat, lub 1 szt. – Monitor Samsung Flip 2 65” + uchwyt do montażu na ścianie + montaż, Typ 

matrycy – LED, Przekątna - min. 65”, Format obrazu – 16 : 9, Rozdzielczość – min. UHD 

3840x2160, Jasność – min. 350 cd/m2, Kontrast – min. 4000:1, Kąt oglądalności – min. 178o 

(L/P), Czas reakcji matrycy – max. 8mS, Czas reakcji dotyku – max. 6.9 mS, Minimalny 

zestaw złącz: Wejścia Video: min. 3 x HDMI (min. 1 ze złącz HDMI dostępne od frontu 

monitora z możliwością demontażu), Wyjścia Video: Min. 1 x HDMI, yjście Audio: Min. 1 x 

3.5mm Mini Jack, Złącze USB Typ A: Tak, min 2 szt. Do podłączenia źródła pamięci USB, 

Złącze USB Typ B: Tak, min 2 szt. Jako wyjście dotyku do komputera PC, Koncentrator 

USB: Tak, Min 1 x Wejście USB A i 1 x Wyjście USB B, Złącza sterujące: RJ-45, 

Wbudowany moduł WiFi, Wymiary max.: 153 x 90 x 7 cm, Waga max.: 40 kg – bez 

elementów montażowych, Zużycie energii: max. 182 W/h, nie więcej niż 0.5W w trybie Stand 

By, Gwarancja: 5 lat on-site. 

- dodatkowe materiały dydaktyczne zgrane np. na pendrive lub innym nośniku (bez 

ograniczenia daty korzystania i bez odnawialnych oraz płatnych certyfikatów dostępu), w 

tym: 

Przesiewowe badanie mowy – podręczny kwestionariusz obrazkowy do przesiewowego 

badania mowy (odbiór i nadawanie mowy). 

 Multimedialnych książki: Logorymy – wierszyki logopedyczne, głoski : K, G, H, szereg 

ciszący, syczący, szumiący, różnicowanie głosek 3 szeregów, R, L, wierszyki fonacyjne, 

artykulacyjne, zagadki logopedyczne, Już potrafię to wymówić, Cienie-szablony, ortorymy, 

Polska od A do Z, Bajkowy alfabet, Moje otoczenie. 

 Dźwięki, melodie i piosenki: Słuchamy i powtarzamy-dźwięki do ćwiczeń głosek szeregu 

ciszącego, syczącego, szumiącego, Od piosenki nucenia do tabliczki mnożenia, Tupię, 

klaszczę podskakuję, logo rymy – nagrane, wierszyki logopedyczne, Literkowa gimnastyka 

dla każdego smyka, Muzyka relaksacyjna - obudź moje zmysły. 

 Karty pracy do wydruku: Mały projektant (szereg ciszący, syczący, szumiący), Wierszyki i 

kolorowanki logopedyczne (szereg ciszący, syczący, szumiący), Znam litery, Figurowe 

obrazki 

 Obrazki i gry tj.: Domino – Zwierzęta, MEMO – Przeciwieństwa, MEMO – Czynności i 

narzędzia, Warzywa, Owoce, Zwierzęta domowe, Zwierzęta dzikie, Obrazki do zabaw 

głoskami, Kategorie, Cały, pół, ćwierć....,Pory roku, W domu, Moje otoczenie, Mój dzień, 

Cienie – szablony, Pięknie mówię, zestaw nagród do wydruku: zestaw medali, zestaw 

dyplomów, Zestaw znaczków do szatni lub półek. 

 Aplikacje (dodatkowe programy komputerowe): Śpiewanie na ekranie, Gimnastyka oka 

czytelnika, E-sudoku, E-mandale. 

 Przewodnik metodyczny (plik pdf.) po Pomocach Dydaktycznych umieszczonych na karcie 

pamięci micro SD. 

- Szkolenia z TIK: Dostęp dla placówki np. do platformy szkoleniowej lub szkoleń on-line/ 

stacjonarnych obejmujący pakiet certyfikowanych szkoleń online poświęconych metodyce 

wykorzystania TIK w pracy z uczniami ze SPE, 



  
 

   

          stosowanym narzędziom, ewaluacji. Udział w spotkaniach pozwalających 
zbudować 

międzyszkolną sieć współpracy.  
Wykonawca zapewnia co najmniej 24 miesięczną gwarancję na dostarczony sprzęt, Tam, 

gdzie jest taka możliwość, wymagana jest zgodność wyposażenia z Polską Sprzęty muszą być 

fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad (fizycznych i prawnych) oraz uszkodzeń. 

III. Termin wykonania zamówienia 

1. Podpisanie i odesłanie umowy nastąpi w ciągu 1-7 dni roboczych od otrzymania przez 

Zamawiającego środków finansowych na realizację zamówienia. 

2. Termin wykonania zamówienia do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty - Oferta powinna być: 

1. Sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 2 (wzór) do zapytania 

lub oferta sporządzona na druku oferenta. 

2. Charakterystyka oferowanych przez Wykonawcę środków dydaktycznych (przy spełnieniu 

wymogów stawianych w opisie przedmiotu zamówienia z załącznika Nr 1) jest 

obowiązkowym elementem oferty. W przypadku, gdy oferent nie załączył wszystkich 

wymaganych dokumentów lub oświadczeń lub są one niezgodne z zapisami ogłoszenia, 

Zamawiający wzywa do ich uzupełnienia, przy czym wezwanie kierowane jest tylko 

do oferentów, których oferta jest najkorzystniejsza. Brak uzupełnienia dokumentów 

we wskazanym terminie powoduje odrzucenie oferty. 

3. W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika, należy załączyć 

pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej notarialnie. 

V. Termin i miejsce składania ofert i oceny ofert 

1. 41-935 Bytom, ul. Korczaka 1, w zamkniętej kopercie z opisem ”Aktywna Tablica – 

edycja 2022” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

spb38@poczta.onet.pl do dnia 30.09.2022r. do godziny 14:00 (liczy się godzina 

otrzymania poczty elektronicznej). 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.09.2022 r. w siedzibie Zamawiającego, a wyniki i wybór 

najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone na stronie BIP placówki pod adresem 

https://sp38.bipbytom.pl/ po otrzymaniu przez Zamawiającego środków finansowych 

na realizację projektu. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

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

5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: https://sp38.bipbytom.pl/ 

VI. Kryteria oceny ofert 

1. Oferent jest związany ofertą przez 30 dni. 

2. Przy wyborze oferty Zamawiający kieruje się kryterium 100% cena oraz 100% realizacja 

rzeczowa zamówienia odpowiadająca opisowi zamawianego przedmiotu. 

3. W przypadku, gdy wartość zamówienia przewyższy kwotę przeznaczoną na realizację 

zamówienia lub dwóch i więcej Wykonawców złoży ofertę z taką samą ceną oraz takim 

samym przedmiotem zamówienia, zamawiający może przeprowadzić negocjacje. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na realizację 

wybranych elementów zamówienia. 



    

5. Ogłoszenie, a także warunki składania ofert mogą być zmienione lub odwołane. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie zawarcia umowy z którymkolwiek z oferentów 

bez podania przyczyny. 

6. W przypadku gdy oferent nie załączył wszystkich wymaganych dokumentów lub są one 

niezgodne z opisami zaproszenia, Zamawiający wzywa do ich uzupełnienia, przy czym 

wezwanie kierowane jest tylko do oferenta, którego oferta zostanie uznana 

za najkorzystniejszą. Brak uzupełnienia dokumentów we wskazanym 

terminie powoduje odrzucenie oferty. 

7. W przypadku gdy oferta zawiera rażąco niską cenę, Zamawiający wzywa do złożenia 

wyjaśnień, przy czym wezwanie kierowane jest tylko do oferenta, którego oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą. Brak wyjaśnień lub uznanie ich przez Zamawiającego 

za nieprzekonywujące powoduje odrzucenie oferty. 

8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

9. W przypadku niezapewnienia Zamawiającemu przez odpowiedni organ środków 

finansowych na zakup środków dydaktycznych w ramach obowiązujących tym ogłoszeniem 

kryteriów Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulowania zapytania ofertowego i jego 

niezrealizowania. 

VII. Dodatkowe informacje 

Dodatkowych informacji udziela Maciej Biernacki pod numerem telefonu 32/289-53-17 oraz 

adresem email: spb38@poczta.onet.pl 

VIII. Klauzula informacyjna RODO: 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 i 14 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 (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – dalej jako 

RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 38 im. Jana III Sobieskiego 

z siedzibą w Bytomiu, ul. Korczaka 1, tel. 32/289-53-17, e-mail: 

spb38@poczta.onet.pl, reprezentowana przez dyrektora. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod_edu@um.bytom.pl 

3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z rozpatrzeniem Pani/Pana 

oferty, w związku z ewentualnym zawarciem i wykonywaniem umowy na wykonanie zadania 

stanowiącego przedmiot zapytania ofertowego oraz ewentualnej kontroli uprawnionych 

organów. 

4. Pani/Pana dane osobowe, administrator otrzymał bezpośrednio od Pani/ Pana lub Pani/Pana 

pracodawcy/podmiotu, który Pani/ Pan reprezentuje. Pani/ Pana dane osobowe stanowią, 

w zależności od rodzaju współpracy - dane niezbędne do reprezentacji osoby prawnej, dane 

kontaktowe, dane zawarte w posiadanych przez Panią/ Pana dokumentach potwierdzających 

uprawnienia lub doświadczenie i są niezbędne do podjęcia działań w celu zawarcia i 

wykonania umowy. 

5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest: 

a) w przypadku osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą podlegającą 

wpisowi do CEIDG (jednosobowa działalność gospodarcza /wspólnicy spółki cywilnej): 

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO – zawarcie i realizacja umowy, 

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny ciążący na administratorze wynikający 

z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, np. prawa podatkowego i rachunkowego 

w związku z rozliczeniem umowy, 

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest 

np.: weryfikacja oświadczeń złożonych przy zawieraniu umowy, zapewnienie kontaktu, 

mailto:spb38@poczta.onet.pl
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zachowanie zasad poufności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obsługi, a także 

dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami; 

b) w przypadku osób fizycznych wskazanych w KRS (członków organu, prokurentów) lub 

pełnomocników reprezentujących kontrahenta: 

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny ciążący na administratorze wynikający z 

przepisów prawa powszechnie obowiązującego, np. prawa podatkowego i rachunkowego 

w związku z rozliczeniem umowy, 

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest 

np.: weryfikacja oświadczeń złożonych przy zawieraniu umowy, zapewnienie kontaktu, 

zachowanie zasad poufności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obsługi, a także 

dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami; 

c) w przypadku osób wskazanych do kontaktu lub realizacji umowy (członków personelu 

kontrahentów): 

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest 

np.: weryfikacja oświadczeń złożonych przy zawieraniu umowy oraz potwierdzenie 

posiadanych kwalifikacji osób wskazanych do realizacji umowy, zapewnienie kontaktu, 

zachowanie zasad poufności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obsługi, a także 

dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu przetwarzania 

wskazanego w pkt 3. 

7. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą podmioty do tego uprawnione 

na podstawie przepisów prawa, bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku 

prawnego na nich ciążącego. Administrator może również udostępniać dane osobowe 

podmiotom realizującym cele Administratora na podstawie jego polecenia oraz zawartych 

umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. dostawcom usług 

teleinformatycznych (hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych), 

dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych. 

8. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy oraz później przez 

okres zastrzeżony przepisami prawa, lecz nie krócej niż do czasu wygaśnięcia ewentualnych 

roszczeń wynikających z umowy lub przedawnienia terminów roszczeń z tytułu zobowiązań 

podatkowych związanych z zawartą umową. 

9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji 

międzynarodowych. 

11. Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania kopii swoich danych, 

b) prawo do sprostowania danych, 

c) prawo usunięcia danych, 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania, 

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

12. Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie 

z prawem. 

IX. Załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia: załącznik Nr 1 - wykaz rzeczowy środków dydaktycznych 

w ramach programu rządowego „Aktywna Tablica – edycja 2022” 

2. Wzór formularza ofertowego – załącznik Nr 2 


