
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 – komunikatora do prowadzenia zajęć z  uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w 
Płocku. Do szkoły uczęszczają dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Wyposażenie zaproponowane przez Wykonawcę musi być nowe, nieużywane. Produkty powinny 
posiadać wszelkie certyfikaty, być bezpieczne. Zaproponowane produkt musi być kompletny, posiadać niezbędne elementy i instrukcje umożliwiające spełnianie swoich funkcji. 

CZĘŚĆ XVII Dostawa wyposażenia pracowni w SOSW nr 1 – komunikator. 

Lp. Pozycja  z
budżetu
projektu

Opis przedmiotu zamówienia j.m. Ilość Miejsce 
przeznaczenia

1. Komunikator umożliwiający nagranie i odtwarzanie  min. 100 komunikatów (min. 20 komunikatów na 5 poziomach),
w tym od 3 do 5 komunikatów stałych -  takich samych na każdym poziomie. Czas nagrywania: min. 15 minut pamięci.
Komunikator powinien zawierać regulację  głośności. Komunikator skierowany m.in. do dzieci autystycznych i dzieci z
niepełnosprawnościami  sprzężonymi.  Urządzenie  niezależne  od  komputera,  które  ma  za  zadanie  wspomóc
komunikację  poprzez  nagrywanie  na nie  wiadomości  (słowa,  zdania),  które  można następnie  odtworzyć poprzez
naciśnięcie przycisku. 

W skład zestawu powinny wchodzić baterie do zasilania lub dedykowany akumulator oraz zasilacz, instrukcja obsługi.

szt 2 SOSW



Gwarancja na produkt co najmniej 2 lata. 


