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ZAPYTANIE SZACUNKOWE  
 

Zakup fabrycznie nowego sprzętu w celu wyposażenia mieszkania wspomaganego 

Zadanie 2 Trening usamodzielnienia  - zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia treningu w 

zakresie kompetencji cyfrowej  

I. Zamawiający 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „SNOA” 

tel. 603969555 

adres strony: www.snoa.pl 

Email: stowarzyszeniesnoa@gmail.com 

 
Miejsce wykonywania zamówienia: 
82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 18 

 
II. Tryb postępowania 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „SNOA”  informuje, iż zapytanie szacunkowe składane jest 
w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia, a odpowiedź na zapytanie nie stanowi 

oferty w rozumieniu art. 66 kc., jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych. Powyższa informacja ma na celu wyłącznie rozpoznanie ceny rynkowej i 

uzyskanie wiedzy nt. poniższego zapotrzebowania, które planowane jest do wydatkowania w ramach 
projektu „Utworzenie mieszkania wspomaganego wraz z usługa opiekuńczą, asystencką i treningiem 
samodzielności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020. Priorytet VI: Integracja:, Działanie 06.02. Usługi Społeczne Poddziałanie 06.02.02. Rozwój 

usług społecznych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

l.p Zadanie  Nazwa Opis Ilość  

1 Zadanie 2 Trening usamodzielnienia  - 

sprzęt komputerowy do prowadzenia 

treningu w zakresie kompetencji 

cyfrowej 

laptopy z 

oprogramowaniem 

(laptopy z ekranem 17,3")  

Procesor - Intel Core i5-1135G7 
Wielkość pamięci RAM [GB] – 16 
Karta graficzna - Intel Iris Xe Graphics 
Kolor obudowy – Szary 
System operacyjny - Windows 11 Professional 
Dysk - 512 GB SSD 

3 sztuki  

2 Zadanie 2 Trening usamodzielnienia  - 

sprzęt komputerowy do prowadzenia 

treningu w zakresie kompetencji 

cyfrowej 

drukarka   Technologia druku – atramentowa (kolorowa) 
Funkcje urządzenia – drukarka, skaner, 
kopiarka, skaner 
Podajnik papieru – 250 arkuszy 
Złącza – LAN (Ethernet), USB typ B (port 
drukarki) 
 

1 sztuka  

3 Zadanie 2 Trening usamodzielnienia  - 

sprzęt komputerowy do prowadzenia 

treningu w zakresie kompetencji 

cyfrowej 

 laminarka  Rodzaj laminacji – na gorąco 
Automatyczne wyłączanie – tak 
Maksymalna szerokość laminacji – 320 mm 

1 sztuka  

4 Zadanie 2 Trening usamodzielnienia  - projektor i ekran  PROJEKTOR: Komplet  

http://www.snoa.pl/
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sprzęt komputerowy do prowadzenia 

treningu w zakresie kompetencji 

cyfrowej 

Typ matrycy – 3LCD 
Jasność [ANSI lumen] – 3300 
Współczynnik kontrastu – 
15000:1 
Rozdzielczość podstawowa – 
XGA (1024 x 768) 
Moc lampy [W] – 210 
3D ready – nie 
Prezentacja bez komputera – 
tak 
Głośniki – tak 
EKRAN: 
Inne – blokada 
zabezpieczająca przed 
zwijaniem 
Waga – 11.3 kg 
Sposób zwijania ekranu – 
ręczny 
Rodzaj powierzchni – Matt 
White 
Format – 16:9 

 

 

5 Zadanie 2 Trening usamodzielnienia  - 

sprzęt komputerowy do prowadzenia 

treningu w zakresie kompetencji 

cyfrowej 

tablety  Transmisja danych - 4G (LTE) 
Nawigacja – GPS,  
Czujniki, akcelerometr 
Złącza - USB 3.1 typ C 
System operacyjny -  Android 
Komunikacja - Bluetooth, Wi-Fi 
Rozdzielczość aparatu tylnego - 5 Mpx 
Rozdzielczość aparatu przedniego - 2 Mpx 
Rozdzielczość nagrywanych filmów - 1080p 
(FullHD) 
Funkcje aparatu - autofocus, HDR 

3 sztuki  

 
„Utworzenie mieszkania wspomaganego wraz z usługa opiekuńczą, asystencką i treningiem 
samodzielności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020. Priorytet VI: Integracja:, Działanie 06.02. Usługi Społeczne Poddziałanie 06.02.02. Rozwój 
usług społecznych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

IV. Opis sposobu sporządzania oferty cenowej: 

1. Oferta szacunkowa musi zawierać cenę brutto przedmiotu zamówienia jako cenę ryczałtową, obejmującą 
wszystkie elementy zamówienia określone w zapytaniu ofertowym. Cena w niej podana musi być wyrażona 
cyfrowo. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do zapytania 
szacunkowego. 

 
V. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej. 

 Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail:  stowarzyszeniesnoa@gmail.com lub w 

siedzibie Stowarzyszenia: na Rzecz Osób z Autyzmem „SNOA”  tj. 82-500 Kwidzyn , ul. Warszawska 18. 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.07.2022 roku do godziny 15:00. 

VI. Osoby do kontaktu 

Joanna Demczyńska tel. 664-483-312 
 

VII. Załączniki 

1. Załącznik Nr 1 –  szacunkowy formularz ofertowy  


