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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Zamawiający – Gmina Miasto
Płock zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na zakup materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć i wyposażenia pracowni szkolnych dla potrzeb
realizacji projektów pn.:

1. „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Płocku” realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  2014 –  2020.  Oś  Priorytetowa X -  Edukacja  dla  rozwoju  regionu,  Działanie  10.1  –  Edukacja  ogólna i  przedszkolna,
Poddziałanie 10.1.1 - Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

2. „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”.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia  jest  zakup wyposażenia  pracowni  robotyki  dla  potrzeb  realizacji  projektu  współfinansowanego ze  środków Unii  Europejskiej  pn.  „Nowoczesna
edukacja  kluczem  do  sukcesu  uczniów  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego  nr  1  w  Płocku”  realizowanego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020. Oś Priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 – Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 - Edukacja
ogólna (w tym w szkołach zawodowych).  Wyposażenie przeznaczone do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Płocku. Wyposażenie pracowni robotyki
skierowane jest dla dzieci uczęszczających do ww. szkoły. Do ww. szkoły uczęszczają dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Wyposażenie powinno spełniać wszystkie wymogi
bezpieczeństwa, być dedykowane dzieciom w wieku szkolnym, posiadać wszelkie niezbędne certyfikaty. Wyposażenie zaproponowane przez Wykonawcę powinno być objęte co
najmniej 2 letnią gwarancją. Wyposażenie zaproponowane przez Wykonawcę musi być nowe, nieużywane. Zaproponowane produkty muszą być kompletne, posiadać niezbędne
oprogramowanie i instrukcje umożliwiające spełnianie swoich funkcji.

CZĘŚĆ X Dostawa wyposażenia pracowni robotyki dla SOSW nr 1

Lp Pozycja z 
budżetu 
projektu

Opis przedmiotu zamówienia j.m. Ilość Miejsce 
przeznaczenia

1 2.17 Prosty zestaw konstrukcyjny robota (bazowy) spełniający funkcję wprowadzenia do zajęć robotyki w szkole 
podstawowej dla dzieci na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Liczba części w zestawie - co najmniej 150. Zestaw 

Szt. 10 SOSW
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powinien składać się z:
 - części konstrukcyjnych,
 - części elektronicznych (silnik, czujnik ruchu i wychylenia, rozdzielacz USB). 
Do zestawu powinien być dołączone dedykowane oprogramowania,  akumulator, ładowarka do akumulatora, aplikacje 
dla uczniów i dla nauczycieli m.in. ze scenariuszami zajęć, instrukcje/ podręczniki w języku polskim. 
Zestaw powinien znajdować się w pudełku / skrzyni do przechowywania.
 W cenę zestawu powinna być wliczona licencja bezterminowa.

2 2.18 Zestaw dodatkowych elementów (co najmniej 320 elementów) do bazowych zestawów konstrukcyjnych pozwalający na 
budowanie większej ilości robotów. Zestaw dodatkowy powinien być kompatybilny z zaproponowanym przez 
Wykonawcą zestawem bazowym . Zestaw przeznaczony dla uczniów na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Zestaw 
powinien być wyposażony w materiały dydaktyczne  / instrukcje w języku polskim.  Zestaw powinien znajdować się w 
pudełku / skrzyni do przechowywania.

Szt. 10 SOSW

3 2.20 Zestaw konstrukcyjny robota spełniający funkcję wprowadzenia do zajęć robotyki w szkole podstawowej dla dzieci na 
etapie edukacji wczesnoszkolnej i na dalszym etapie edukacji.  Liczba części w zestawie - co najmniej 280. Zestaw 
powinien składać się z: 
- części konstrukcyjnych (elementy modułowe, koła zębate, koła, zębatki, belki konstrukcyjne, elementy łączące itp..),
 - części elektronicznych (sterownik robota, silnik elektryczny, czujnik ruchu / odległości, czujnik wychylenia itp.). 
Do zestawu powinien być dołączone dedykowane oprogramowanie, dedykowany akumulator do sterownika robota, 
ładowarka do akumulatora, aplikacje dla uczniów i dla nauczycieli m.in. ze scenariuszami zajęć, instrukcje/ podręczniki 
w języku polskim, scenariusze zajęć opisy zadań ćwiczenia i inne materiały pomocnicze. 
Zestaw powinien znajdować się w pudełku / skrzyni do przechowywania. 
W cenę zestawu powinna być wliczona licencja bezterminowa.

Szt. 10 SOSW

4 2.15 Zestaw konstrukcyjny (bazowy) przeznaczony dla dzieci starszych (od IV klasy) umożliwiający poznanie przez uczniów 
budowy i działania maszyn i mechanizmów / silników. Zestaw powinien składać się z minimum 300 elementów. W skład 
zestawu powinny wchodzić m.in. materiały dla nauczycieli i instrukcje / podręczniki w języku polskim, modele urządzeń i
klocki konstrukcyjne, oprogramowanie niezbędne do budowy i działania konstrukcji. 

Szt. 10 SOSW

5 2.16 Zestaw konstrukcyjny rozszerzający zestaw bazowy z zakresu budowy i działania mechanizmów / silników o elementy 
pozwalające uczniom zapoznanie się z zagadnieniem energii odnawialnej przeznaczony dla dzieci starszych –od IV kl. W 
zestawie powinien znaleźć się m.in.: panel słoneczny, części do budowy wiatraka, silnik / prądnica, oświetlenie LED, 
przedłużacz, miernik energii z akumulatorem itp. Zestaw powinien składać się z co najmniej 10 elementów. Zestaw 
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powinien zawierać oprogramowanie, instrukcje budowy, karty pracy i materiały dydaktyczne w języku polskim 
niezbędne do budowy i działania konstrukcji.

6 2.14 Zestaw konstrukcyjny rozszerzający zestaw bazowy z zakresu budowy i działania mechanizmów / silników o elementy 
pozwalające uczniom zapoznanie się z zagadnieniem w dziedzinie pneumatyki przeznaczony dla dzieci starszych (od IV 
klasy)  składający się z minimum 30 elementów: cylindry, zawory, przewody gumowe, zbiornik powietrza, siłowniki oraz 
modele konstrukcyjne. Zestaw powinien zawierać oprogramowanie, instrukcje budowy, karty pracy i materiały 
dydaktyczne w języku polskim niezbędne do budowy i działania konstrukcji.

Szt. 10 SOSW


