
I. 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 szkolnych do prowadzenia zajęć z mechatroniki dla potrzeb realizacji projektów współfinansowanych ze środków
Unii Europejskiej. Zajęcia z mechatroniki będą prowadzone wśród uczniów szkoły podstawowej. Wyposażenie zaproponowane przez Wykonawcę musi być nowe, nieużywane.
Produkty  powinny  posiadać  wszelkie  certyfikaty,  być  bezpieczne.  Zaproponowane  produkty  muszą  być  kompletne,  posiadać  niezbędne  oprogramowanie  i  instrukcje
umożliwiające spełnianie swoich funkcji. 

CZĘŚĆ XI  Dostawa wyposażenia pracowni mechatroniki 

Lp. Pozycja  z
budżetu
projektu

Opis przedmiotu zamówienia j.m. Ilość Miejsce 
przeznaczenia

1. 12.172 Kompletny zestaw edukacyjny do prowadzenia zajęć z  mechatroniki  skierowany dla uczniów szkoły podstawowej
(osoby początkujące oraz zaawansowane).

 Zestaw do budowania i programowania rozwiązań mechatroniki. Zestaw powinien umożliwiać budowę co najmniej
10 konstrukcji.  

Zestaw  powinien  umożliwiać  uczniom  naukę  programowania  i  budowy  robotów  z  wykorzystaniem  silników,
czujników, przekładni, kół itp. Uczeń powinien mieć możliwość zdobywania doświadczenia z wykorzystaniem narzędzi
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matematycznych w zakresie budowy i projektowania.      

Zestaw powinien składać się co najmniej z: elementów (np. aluminiowych) pozwalających na budowę różnorodnych
maszyn i  konstrukcji,  sterowników silnika, co najmniej 3 silników, modułu Bluetooth,  różnego rodzaju czujników,
żyroskopu, kabli połączeniowych, dedykowanego akumulatora, dedykowanego oprogramowanie z licencją , instrukcji
budowy, w tym w wersji  papierowej w języku polskim. W zestawie powinny znajdować się wszystkie akcesoria i
dodatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zestawu. 

Gwarancja co najmniej 2 lata. 


