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ZAPYTANIE OFERTOWE NA 
ZAKUP NIEZBĘDNEGO WYPOSAŻENIA W CELU REALIZACJI PROJEKTU  

pn.: „Podniesienie bezpieczeństwa i funkcjonalności świetlic wiejskich 
 na terenie gminy Piaski” 

 
 
 
W związku z realizacją projektu pn.: „Podniesienie bezpieczeństwa i funkcjonalności świetlic wiejskich 
na terenie gminy Piaski” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania 
działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, OSP 
w Majdanie Kozic Górnych zaprasza do składania ofert w ramach zamówienia składającego się  
z następujących elementów: 
 

1. Bezprzewodowy ruter wi-fi - 3 szt. 
Opis: Obsługiwane standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11b|IEEE 802.11g|IEEE 
802.11n|IEEE 802.11a|IEEE 802.11ac|IEEE 802.11ad|IEEE 802.11ax 
Protokoły i standardy sieciowe: IEEE 802.3|IEEE 802.3u|DDNS|IPv4|WMM (Wi-Fi 
Multimedia)|PPP over Ethernet (RFC 2516)|IPv6|HTTP|IEEE 802.3ab|DHCP|Static IP 
Funkcje: UPnP|DMZ|DNS| Przekierowanie portów |WMM| Strefa gościa| Dual Band 
Zarządzanie i konfiguracja: Przeglądarka WWW| Aplikacja 
Rodzaj anteny: Zewnętrzna 
Antena: 4x zewnętrzna 
Obsługa sieci bezprzewodowej: Tak 
Rodzaj routera: Router - LAN/WiFi 
Przeznaczenie: xDSL 
Liczba portów LAN 10/100/1000: 4x RJ-45 
Przepustowość: 300 Mbps - 2.4 GHz|1200 Mbps - 5 GHz 
Porty WAN: 1x RJ-45 
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2. Zestaw słuchawkowy do wirtualnej rzeczywistości wraz z akcesoriami - 10 szt. 
w skład którego wchodzi zestaw słuchawkowy do wirtualnej rzeczywistości: 
- Okulary Oculus Quest do wirtualnej rzeczywistości Rozdzielczość ekranu:  3664 x 1920 (1832 
x 1920 na każde oko), Częstotliwość odświeżania: 72/90 Hz, Typ wyświetlacza: Wyświetlacz 
LCD, Wbudowana pamięć: 256 GB. - Dopuszcza się rozwiązania równoważne.   
Do każdego zestawu okularów 2 kontrolery do gier wraz z osłoną uchwytu (regulowany pasek 
na kostki na nadgarstek, nakładki na kciuki), kabel ładowania, zasilacz sieciowy, baterie AA – 
10 kpl.;  
- Etui podróżne do zestawu słuchawkowego - 10 kpl.; 
- Przewód podłączeniowy do PC - 10 szt.;  
- Pokrowce higieniczne - 10 opakowań po 100 szt.;  
- Aplikacja ruchowa - gra rytmiczna umożlwiająca poruszanie całym ciałem, zawiera min. 3 
stopnie trudności - 10 szt.  
 

3. Kamera cyfrowa – sferyczna – 1 szt. 
Parametry minimalne : Rozdzielczość nagrywania filmów: 2560 x 1440 
Liczba klatek na sekundę: 3K - 100 kl/s, 4K - 30 kl/s, 4K - 50 kl/s, 5.7K - 24 kl/s, 5.7K - 25 kl/s, 
5.7K - 30 kl/s, FullHD - 30 kl/s, FullHD - 50 kl/s, QHD - 30 kl/s, QHD - 50 kl/s, Wodoodporność, 
Wi-Fi, Rozdzielczość efektywna [Mpx]: 18, Stabilizacja obrazu, co najmniej 0.9-calowy 
wyświetlacz LCD. Wyposażenie: Akumulator Etui Kabel Micro USB 
 

4. Statyw - 1 szt. kąt obrotu 360 st. dla kamery i telefonu komórkowego, regulowany pręt do 
selfie, adapter do statywu, uchwyt na tel. Komórkowy, dostosowany do kamery sferycznej z 
pozycji nr 3. 
 

5. Komputer przenośny (laptop) – 6 szt. 
- Procesor Minimum dwurdzeniowy procesor z obsługą instrukcji 64 bit, wyposażony we 
własny układ graficzny oraz funkcje wykonywania wielu zadań jednocześnie Intel Core i7 
Dopuszcza się rozwiązania równoważne 
- Karta graficzna GeForce GTX1650TI 4GB Dopuszcza się rozwiązania równoważne: 
- Matryca - Przekątna ekranu minimum 15,6”, o rozdzielczości minimalnej 1920 x 1080, 
- Pamięć RAM Minimum 32 GB DDR4 
- Dysk twardy Minimum 1000 GB M.2 PCIe 
- Wymagane zintegrowane złącza 

- Minimum 4 x USB, w tym co najmniej 2 szt. USB 3.0, 1 szt. USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x Ethernet 
(RJ-45), wejście na mikrofon, wejście słuchawkowe, wejście zasilania (DC-in) 

Dodatkowe zintegrowane interfejsy 
- Bezprzewodowa karta sieciowa WIFI: IEEE 802.11 (a/b/g/n/ac) 
- Bluetooth 
- Wskaźnik TouchPad 
- Klawiatura QWERTY, odporna na przypadkowe zachlapanie 
- Kamera internetowa Zintegrowana, minimum 1.3Mpix  
- Dźwięk wbudowane głośniki 
- Bateria Li-Ion, min. 4000mAh 
- Wyposażenie 
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System operacyjny: Stabilny system operacyjny w języku polskim, z pełną zgodnością z 
wykorzystywanym przez Zamawiającego rozwiązaniem usługi katalogowej Active Directory 
oraz konfiguracją systemów i scentralizowanym zarządzaniem oprogramowaniem 
instalowanym na stacjach roboczych przy pomocy technologii Group Policy, publicznie 
znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia 
technicznego w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. 
System operacyjny Windows 10 Prof PL 64-bity lub równoważny 
 

6. Zestaw Komputerowy - 1 szt. 
- Procesor - Intel Core i9-10900KF - Dopuszcza się rozwiązania równoważne. 
- Płyta Główna - Płyta główna musi być dedykowana dla zastosowanego procesora 
gwarantująca prawidłowe i stabilne działanie komputera. 
- Karta graficzna GeForce RTX 3070 Ti - Dopuszcza się rozwiązania równoważne. 
- Pamięć RAM DDR4 32 GB 
- Karta sieciowa musi obsługiwać standard Gigabit Ethernet LAN (10/100/1000 Mb/s). 
- Karta dźwiękowa Zintegrowana z płytą główną.  
- Dysk twardy SSD M.2 PCIe o pojemności minimum 1000 GB  
- Zasilacz Zasilacz musi być zamontowany wewnątrz obudowy stacji roboczej oraz 
gwarantować prawidłowe i stabilne działanie komputera przy pełnych długotrwałych 
obciążeniach,  
- Obudowa musi być standardu ATX, Micro ATX (uATX) typu Midi Tower. Obudowa stacji 
roboczej musi być kompatybilna z zaoferowanym powyżej zasilaczem oraz gwarantować jego 
prawidłowe i stabilne działanie. 
- Monitor Konstrukcja: zakrzywiony ekran, Typ ekranu: VA, Przekątna [cale]: minimum 34 
Rozdzielczość: 3440 x 1440 (UWQHD, Współczynnik proporcji: 21: 9 Powierzchnia 
wyświetlacza: matowa, 
- Klawiatura, mysz 
- Windows 10 Professional PL 64 bit. - Dopuszcza się rozwiązania równoważne. 

 
Ofertę należy dostarczyć na załączonym formularzu do dnia 01.08.2022 r. do godz. 15.00 osobiście do 
Urzędu Miejskiego w Piaskach z siedzibą w Piaskach, ul. Lubelska 77, 21-050 Piaski, przesłać pocztą 
pod ten sam adres lub przesłać w formie elektronicznej adres mailowy fundusze@piaski.pl 
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