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Zaproszenie do składania ofert 
 

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania 
ofertowego na: 
Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem 
 
 
 
 
Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 

1) Zestaw wirtualnej rzeczywistości oculus rift/HTC Vive lub inne równoważne wraz 
z oprogramowaniem– 1 szt. 
W skład zestawu wychodzi:  
- Gogle wirtualnej rzeczywistości Oculus Rift lub HTC Vive lub inne równowane. 
- Komputer PC, minimalne wymagania Win 8, Karta graficzna NVIDIA GTX 970, 
min. 64 GB SSD, 8 GB RAM, procesor min. Intel Core i5 4590 lub równoważne, 
mały monitor dla podglądu, 
- Oprogramowanie służące do obsługi panoramy wideo 360 wraz  z nagraniem 4 
minutowej prezentacji złożonej z czterech jednominutowych przelotów nad 
miastem, z czterech różnych lokacji, zmontowanych w jeden film. 
 

2) Tablet dotykowy z oprogramowaniem na stojaku – 6 szt. 
- Tablet dotykowy o przekątnej 10.1 cala, system operacyjny android, pamięć Ram 
1,5 GB, pamięć wbuowana 16GB Model, Procesor 1200 MHz, o parametrach nie 
gorsych niż Galaxy Tab 4 10.1 T535 lub równoważny.  
- Stojak na tablet, obudowa z logo i tekstem „Śreniowiecze da się lubić!” oraz 
podświetleniem, obudowa wandaloodporna, wolnostojąca typu stojak, mająca 
zabezpiecenie przed kradzieżą. 
- Oprogramowanie  typu katalog z wbudowanym odtwarzaczem multimediów 
(zdjęcia, dokumenty, wideo, audio, tekst) zainstalowane  na tabletach, 
przeznaczone na wszystkie tablety, ale z różną zawartością, która dostarczy 
zamawiający. 
 

 
Cena powinna zawierać wszystkie koszty Wykonawcy, w tym koszty transportu i 
dostawy zamówienia na adres Zamawiającego. 
 
 
Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym oraz dodatkowe informacje 
Zamawiającego: 



Warunkiem udziału w zamówieniu jest złożenie oferty. Gwarancja producenta. 
 
Przygotowanie oferty: Ofertę należy 
- złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem, mailem na adres 
ockostrzeszow@gmail.com) na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, 
Sekretariat OCK  ul. Grgolwskiego 2 lub mailem na adres ockostrzeszow@gmail.com do 
dnia 13.05.2016 r.  do godz 12.00 
- Oferta powinna zostać przygotowana wg załączonego wzoru. 
 
Kontakt z wykonawcą 
Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 
Artur Derewiecki 
 

 
  


