
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Gmina  Miasto  Płock  realizuje  projekty  współfinansowane  ze  środków

Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020:
I. „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka

Szkolno  –  Wychowawczego  nr  1  w  Płocku”  o  nr  RPMA.10.01.01-14-

7263/16,
II. „Podstawówka  trampoliną  do  kariery  –  kształcenie  kompetencji

kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienia jakości nauczania

w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 17 w Płocku”, o nr

RPMA.10.01.01-14-7199/16.

2. Przedmiotem  zamówienia  jest  zakup  i  dostawa  pomocy  dydaktycznych  i

wyposażenia  pracowni  szkolnych  w  ramach  projektów  o  numerach

RPMA.10.01.01-14-7263/16 i RPMA.10.01.01-14-7199/16 współfinansowanych

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. Celem  dostawy  jest  zapewnienie  właściwej  realizacji  dodatkowych  zajęć

dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia i terapeutycznych dla

uczniów szkół objętych wsparciem w ramach projektów wymienionych w pkt 1.

4. Dostarczone pomoce dydaktyczne i wyposażenie pracowni szkolnych muszą być

nowe, nieużywane. Powinny posiadać wszelkie certyfikaty i mieć dopuszczenie

do stosowania w placówkach oświatowych. 
5. Zaproponowane przez Wykonawcę materiały dydaktyczne i wyposażenie musi

być  kompletne,  posiadające  wszelkie  elementy  okablowania,  podzespoły,

oprogramowanie,  nośniki  itp.,  niezbędne    do    ich    prawidłowego

użytkowania,    gotowe  do   uruchomienia  i  użytkowania  bez dodatkowych

zakupów. 
6. Zaproponowane  przez  Wykonawcę  materiały  i  wyposażenie  musi  być

dopuszczone  do  obrotu  i  stosowania  w  krajach  UE,  posiadające  wszelkie

certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w placówkach oświatowych. 

7. Użyte w opisie przedmiotu zamówienia skróty oznaczają:
I. SOSW nr 1 – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Płocku

II. SP 1 – Szkoła Podstawowa nr 1 w Płocku
III. SP 17 – Szkoła Podstawowa nr 17 w Płocku



8. Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  znajduje  się  w  poszczególnych

częściach zamówienia.
9. Dostawa  pomocy  dydaktycznych  i  wyposażenie  pracowni  szkolnych  zostało

podzielone przez Zamawiającego na następujące części:
I. Dostawa wyposażenia pracowni przyrodniczych dla SP 1 i SP 17 

II. Wyposażenie SOSW nr 1 w książki, zeszyty ćwiczeń, karty pracy
III. Wyposażenie SP 1 i SP 17 w książki, zeszyty ćwiczeń, karty pracy
IV. Gry i pomoce edukacyjne dla SOSW nr 1
V. Gry i pomoce edukacyjne dla SP 1 i SP 17
VI.  Dostawa pomocy multimedialnych i gier komputerowych dla SOSW nr 1 
VII. Dostawa pomocy multimedialnych i gier komputerowych dla SP 1 i SP 17 

VIII. Dostawa  wyposażenia  pracowni  szkolnych  w  SP  1  i  SP  17  -  pomoce

interaktywne 
IX. Wyposażenie pracowni arteterapii w SOSW nr 1
X. Dostawa wyposażenia pracowni robotyki dla SOSW nr 1 

XI. Dostawa wyposażenia pracowni mechatroniki 
XII. Dostawa wyposażenia pracowni ceramiki 
XIII. Dostawa  wyposażenia  pracowni  szkolnych  w  sprzęt  do  integracji

sensorycznej dla SOSW nr 1 
XIV. Dostawa  wyposażenia  pracowni  szkolnych  w  sprzęt  do  integracji

sensorycznej dla SP 1 i SP 17 
XV. Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych w meble dla SOSW nr 1 
XVI. Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych w meble dla SP 1 i SP 17

XVII. Dostawa wyposażenia pracowni w SOSW nr 1 – komunikator


