
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Gmina Miasto Płock realizuje projekt współfinansowany  ze środków Europejskiego

Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa  Mazowieckiego  na  lata  2014-2020:  pn.  „Licealny  akcelerator
edukacji”.

2. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu do wyposażenia pracowni
szkolnych  w  ramach  projektu  pn.  „Licealny  akcelerator  edukacji”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-
2020, Poddziałanie 10.1.1 - Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

3. Zakupiony  sprzęt  będzie  przeznaczony  do  celów  dydaktycznych  i  będzie
wykorzystywany w placówkach oświatowych. 

4. Celem  dostawy  jest  zapewnienie  właściwej  realizacji  dodatkowych  zajęć
dydaktyczno-wyrównawczych.

5. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na II części, tj.:
           a) Część I urządzenia  komputerowy, b) Część II kamery i dron

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w opisie poszczególnych
części zamówienia.

7. Wykonawca   oświadcza,   że   dostarczony   sprzęt   będzie   fabrycznie   nowy,
nieużywany,   w    pierwszym  gatunku,  nieuszkodzony,    wolny    od    wad
fizycznych   i   prawnych oraz  obciążeń osób trzecich. Sprzęt powinien być   w
pełni   sprawny   i   funkcjonujący   bez jakichkolwiek zakłóceń oraz zastrzeżeń, a
także odpowiadający obowiązującym normom i posiadający niezbędne certyfikaty
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa  oraz  wymaganymi  przez
Zamawiającego.  Wszystkie    dostarczone    urządzenia   powinny    posiadać
wszelkie certyfikaty   zezwalające   na   sprzedaż   na   terenie   Unii   Europejskiej
oraz   pochodzić   z oficjalnych kanałów sprzedaży producenta. Sprzęt powinien
posiadać  dołączone  niezbędne  instrukcje  i  materiały  dotyczące  użytkowania  w
języku polskim. 

8. Zaproponowany sprzęt musi być kompletny, posiadać niezbędne oprogramowanie
i instrukcje umożliwiające spełnianie swoich funkcji. 

9. Oferowane  modele  komputerów  muszą  posiadać  certyfikat  producenta
oferowanego systemu   operacyjnego,   potwierdzający   poprawną   współpracę
oferowanych   modeli komputerów z oferowanym systemem operacyjnym.

10. Przedmiot  umowy  dostawca  dostarczy  do  miejsca  wskazanego  przez
Zamawiającego na terenie Miasta Płocka.

11. Odbiór ilościowy przedmiotu zamówienia  nastąpi u Zamawiającego po wykonaniu
dostawy i sporządzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego. 

12. Termin dostawy przedmiotu max 30 dni od dnia  podpisania umowy. 
13. Wykonawca   udziela   gwarancji   na   przedmiot   umowy   –   zgodnie   z

warunkami przedstawionymi w ofercie i potwierdzonymi w karcie gwarancyjnej,
przy czym gwarancja na tablice interaktywne i monitory nie może być krótsza niż
5 lat, rzutnik 3 lata, na pozostały sprzęt okres  gwarancji  nie może być krótszy
niż 2 lata.  
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