
Borne Sulinowo, dnia 10 marca 2023 r.

Gmina Borne Sulinowo,

al. Niepodległości 6 

78-449 Borne Sulinowo

NIP: 673-177-23-06, REGON: 000543108

FZ.042.15/3.2022. NS

Zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na zakup i dostawę:

Elektronicznej Tablicy Informacyjnej do Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

a) dostawa, montaż, instalacja Elektronicznej Tablicy Informacyjnej bez funkcji dotyku, 

konfiguracja urządzenia, rozruch technologiczny oraz szkolenie pracowników w 

zakresie obsługi tablicy.

b) specyfikacja techniczna:

- urządzenie z oprogramowaniem do wyświetlania treści DINE,

- przekątna monitora: max. 65"

- rodzaj panelu: IPS

- rozdzielczość: min. 3840 x 2160

I.

jasność: min. 400 cd/m2

kontrast: min. 1200:1

proporcje ekranu: 16:9

czas reakcji: min. 8 ms

częstotliwość odświeżania obrazu: ok. 60 Hz

komunikacja: wejście wideo HDMI (x3), wejście audio: HDMI (x3), wyjście audio:

TAK

Inne złącza: RS-232C, RJ45, USB2.0 typu A

funkcje: pamięć wewnętrzna (min. 8GB), czujnik temperatury, automatyczny 

czujnik jasności, mediaplayer, wbudowane głośniki,



c) architektura i inne cechy: oprogramowanie Digital Signage aplikacja służąca do 

prezentowania treści multimedialnych zintegrowana z system zarządzania treścią 

(CMS), pracująca w architekturze thin-klient.

d) centralny system zarządzania:

- zarządzanie przez dowolną przeglądarkę internetową (Internet Explorer/Microsoft 

Edge, Chrome/Chromium, Mozilla Firefox, Opera, Safari) włączając w to również 

wersje tych przeglądarek działające na urządzeniach mobilnych,

Interface użytkownika w języku polskim,

- panel CMS w formie podzielonej na logiczne kategorie i przejrzystej 

wizualnie,

- możliwość pracy pod kontrolą systemów operacyjnych GNU/Linux lub Windows 

Server (HyperV),

komunikacja z urządzeniami odbywa się jednostronnie oraz bez konieczności 

posiadania zewnętrznych, publicznych adresów IP przez urządzenia lub 

przekierowywania na nie portów.

e) moduł administracji:

ustawienia parametrów pracy dla aplikacji zainstalowanych w 

pojedynczym urządzeniu lub w grupie urządzeń wraz z uwzględnieniem hierarchii 

węzłów. Realizacja przez system urządzeń wirtualnych, z których konfiguracja jest 

dziedziczona na poszczególne urządzenia fizyczne w zależności od przynależności

do

określonych węzłów struktury, w których znajduje się dane urządzenie wirtualne.

dla każdego węzła logicznego umożliwienie określenia poziomu infrastruktury (np.

Centralne, Grupowe, Lokalne, Urządzenie),

dla każdego administratora przydzielenie poziomu infrastruktury

(np. Centralne, Grupowe, Lokalne, Urządzenie).

dla każdego węzła przypisanie administratora do obsługi danego

węzła i ew. wszystkich węzłów podpiętych do niego (w tym ograniczania ich

dostępu

do części systemu CMS oraz konkretnych grup bądź pojedynczych urządzeń), 

dla każdego węzła określenie węzła nadrzędnego,

tworzenie dodatkowych kont administratorów, grupowanie i tworzenie hierarchii 

kont i uprawnień Administratorów



- dla każdego administratora podanie loginu z hasłem oraz innych dodatkowych 

informacji np. nr telefonu, adresu e-mail, zdjęcie profilowe, dodatkowe 

komentarze i opisy itd.

f) moduł zarządzania:

możliwość wykonywania wszystkich podstawowych czynności związanych z 

konfiguracją kontentu za pomocą techniki drag&drop,

- możliwość konfiguracji:

• biblioteki mediów Playlist (scenariuszy odtwarzania),

• harmonogramów (dzień, miesiąc, rok),

• dowolny podział ekranów na strefy,

• nieograniczona ilość szablonów/stref, playlist,

Harmonogramowanie wyświetlania umożliwiające:

• wybranie klipu, wstawienie jej do harmonogramu oraz wyświetlenie jej w 

dowolnym czasie i dowolnej strefie,

• umożliwia ustanowienie harmonogramu na minuta/godzina/dzień/tydzień,

• ustalanie rodzajów przejść pomiędzy elementami - dla całej listy bądź dla 

pojedynczych jej elementów,

możliwość powiązania sposobu wyświetlania z określeniem poziomu 

infrastruktury (aby można było różnicować informacje np. wg terytorium), 

możliwość ustawiania kolorów tła i wypełnień w postaci plików graficznych dla 

całego ekranu oraz pojedynczych sekcji,

- możliwość zapisywania układów sekcji i schematów barw w gotowe do 

późniejszego wykorzystania (szablony),

- możliwość gromadzenia statystyk (data, godzina, ilość) emisji materiału,

- możliwość odtwarzania plików video w formatach MP4, WebM, Ogg (w zależności 

od rodzaju wbudowanej w urządzenie przeglądarki); obrazów JPG, PNG, BMP, GIF; 

plików audio MP3, OGG, WAV (w zależności od rodzaju wbudowanej w urządzenie 

przeglądarki), dokumenty PDF, całe strony internetowe wykorzystujące 

technologię

HTML5, CSS3, kanały RSS (plansze tekstowe, ruchome paski informacyjne), 

dodatkowo wspierane formaty konwertowane do PDF: pakiet MS Office (XLS, 

XLSX,

PPT, PPTX, DOC, DOCX), pakiet Libre Office (ODT, ODS, ODP) tekst (TXT),



- wizualizacja treści multimedialnych w panelu CMS (w tym również list 

odtwarzania)

oraz podgląd sposobu wyświetlania kontentu w urządzeniach, z uwzględnieniem 

podziału na sekcje, również przed ich udostępnieniem (tj. zanim zostaną 

zatwierdzone i uruchomione na urządzeniu lub w grupie urządzeń 

g) moduł Playera: możliwość dzielenia ekranów na wiele autonomicznych stref o różnych 

proporcjach, prezentujących treści multimedialne równocześnie i niezależnie, przy 

zachowaniu odmiennego rodzaju i stopnia interaktywności każdej ze stref, możliwość 

zdefiniowana dowolnej ilości stref w ramach całego obszaru ekranu, możliwość 

dowolnego przydzielania treści multimedialnych do stref, zbieranie danych 

statystycznych dotyczących wyświetlanie poszczególnych treści.

Lub urządzenie równoważne o porównywalnym standardzie technicznym/użytkowym.

II. Inne istotne warunki zamówienia:

Kryterium oceny ofert: cena 100%.

Termin realizacji: pożądany do 31 marca 2023 r. lub inny termin proponowany przez 

Wykonawcę.

W składanej ofercie cenowej należy podać cenę netto i brutto przedmiotu 

zamówienia.

1.

2.

3.

Zadanie będzie zrealizowanie na podstawie Umowy.

W punktach montażu Inwestor zapewnia przyłącze logiczne (RJ45) i elektryczne 

(230V).

Gwarancja door-to-door (D2D) na terenie Polski 36 m-cy - w okresie gwarancji 

dostęp do aktualizacji i wsparcie techniczne producenta.

Wieczysta licencja wraz z usługami towarzyszącymi.

Cena powinna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zadania.

4.

5.

6.

7.

8.

Szczegółowych informacji dotyczących przygotowania oferty na ww. zadanie udzielać będzie 

Referent ds. funduszu sołeckiego Natalia Szynkaruk pod. nr tel. 94 37-34-170.

Wyznaczam termin złożenia oferty do dnia 20 marca 2023 r. do godz. 15 00 w sekretariacie 

Urzędu Miejskiego pokój nr 20 w Bornem Sulinowie przy alei Niepodległości 6.



Dopuszczam możliwość złożenia oferty drogą elektroniczną na adres 

dostępności bornesulinowo.pl lub na adres skrytki ePUAP: /umborne/SkrytkaESP

burmistrz

rzanowskur\qr L

Załączniki:

1. Klauzula informacyjna.





Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr FZ.042.15/3.2022.NS z dnia 10.03.2023 r.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO") (Dz.

U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Bornego Sulinowa z siedzibą przy al. 

Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo.

2) Z administratorem można skontaktować się mailowo: 

bornesulinowo(g)bornesulinowo.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;

3) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować mailowo: iod(5)bornesulinowo.pl Z inspektorem ochrony danych można 

się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 

oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;

4) zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. c RODO Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w 

celu realizacji procesu wyboru wykonawcy na podstawie prowadzonego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, a następnie realizacji postanowień umownych 

związanych z wykonywanym zamówieniem;

5) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane 

osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych 

osobowych, na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia 

przetwarzania danych, jeżeli wymagane byłoby to w celu realizacji postanowień 

umownych,

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 

wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego 

wynikającego z przepisów prawa;

7) posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o 

którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO, kiedy to nieograniczone przetwarzanie danych



przez Administratora odnosi się do ich przechowywania w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 

fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego), 

b) wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) nie przysługuje Panu/Pani prawo do:

a) usunięcia lub przenoszenia danych osobowych,

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

9) podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz realizacji postanowień umownych. Niepodanie danych 

będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia oferty złożonej w postępowaniu 

oraz zawarcia umowy.


