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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 dostawa pomocy multimedialnych i gier komputerowych do prowadzenia zajęć w ramach Projektów. Pomoce multimedialne i gry komputerowe
powinny być dostoswane do potrzeb dzieci w wieku szkolnym (szkoły podstawowe), zawierać odpowiednie i bezpieczne treści. Pomoce powinny pochodzić z legalnych źródeł,
być nowe (nieużywane). Posiadać wszelkie niezbędne certyfikaty i licencje, które umożliwiają ich prawidłowe działanie. Licencje na pomoce multimedialne i gry komputerowe
powinny być skierowane do placówek edukacyjnych i być bezterminowe. 

CZĘŚĆ VI Dostawa pomocy multimedialnych i gier komputerowych dla SOSW nr 1

Lp Poz. z 
budżetu

Opis przedmiotu zamówienia j.m. Ilość Miejsce 
przeznaczenia

1. 4.7 Program multimedialny polegający na ćwiczeniach wyraźnej wymowy – korygowania mowy bezdźwięcznej. Ćwiczenia 
zawarte w programie powinny polegać na korekcji mowy bezdźwięcznej oraz na  wsparciu w nauce wyraźnej wymowy. W 
skład programu powinny  wchodzić również gry i zabawy, podczas których dziecko ćwiczy wymowę m.in.  głosek b, d, g, oraz z
–  w izolacji,  w sylabach, wyrazach oraz całych zdaniach. Pomoc logopedyczna skierowana do dzieci w wieku szkolnym.

Szt. 1 SOSW

2. 4.7 Program komputerowy do ćwiczeń logorytmiki. Ćwiczenia wchodzące w skład programu powinny opierać się na słowach, 
dźwiękach i piosenkach. Ćwiczenia powinny  kształtować umiejętności językowo-słuchowo-ruchowe dziecka. Dostarczony 
program komputerowy powinien być uznany za wyrób medyczny spełniający wymagania europejskiej Dyrektywy dla 
Wyrobów Medycznych 93/42/EEC i odpowiadającej jej polskiej normy PN-EN ISO 13485:2004. Program przeznaczony dla 
dzieci w wieku wczesnoszkolnym z wadami wymowy i/lub zaburzeniami słuchu i komunikacji. Program będzie 

Szt. 1 SOSW
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wykorzystywany przez logopedów. 

3. 4.7 Program komputerowy przeznaczony do zajęć logopedycznych zawierający zestaw co najmniej 10 gier (w tym gry w 3 
wariantach), które wspomagają i uatrakcyjniają terapię logopedyczną dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy, a także dzieci z 
autyzmem, mutyzmem i opóźnionym rozwojem umysłowym.  Dostarczany program komputerowy powinien być uznany za 
wyrób medyczny spełniający wymagania europejskiej Dyrektywy dla Wyrobów Medycznych 93/42/EEC i odpowiadającej jej 
polskiej normy PN-EN ISO 13485:2004

Szt. 1 SOSW

4. 4.14 Multimedialna pomoc dydaktyczna oparta o założenia Stosowanej Analizy Zachowania. Pomoc dydaktyczna skierowana 
szczególnie do dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Posiadane funkcje powinny pozwolić na diagnozowanie 
poziom umiejętności dziecka oraz  dopasowywania poszczególnych zadań do jego stanu wiedzy.
Pomoc dydaktyczna powinna zawierać co najmniej  zadania dotyczące zagadnień takich jak: kolory, kształty, cyfry, owoce, 
warzywa, zwierzęta, części ciała, emocje, zawody. Pomoc dydaktyczna powinna zawierać system nagród oraz mechanizmy 
podpowiedzi. Powinna umożliwiać porównanie postępów dziecka po każdych zajęciach.  Cena powinna obejmować  zestaw 
10 kont użytkowników. Licencja powinna być bezterminowa.

zestaw 1 SOSW

5. 4.23 Zestaw multimedialny: karty pracy (do kopiowania lub wydrukowania) oraz interaktywne ćwiczenia wspomagających rozwój 
kluczowych kompetencji uczniów w edukacji wczesnoszkolnej w zakresie czytania.  Licencja bezterminowa  otwarta dla 
placówek edukacyjnych.

 
zestaw

1 SOSW

6. 4.23 Zestaw multimedialny: karty pracy (do kopiowania lub wydrukowania) oraz interaktywne ćwiczenia wspomagające rozwój 
kluczowych kompetencji uczniów w edukacji wczesnoszkolnej w zakresie pisania. Licencja bezterminowa otwarta dla 
placówek edukacyjnych.

Zestaw 1 SOSW

7. 4.23 Zestaw multimedialny:  karty pracy (do kopiowania lub wydrukowania) oraz interaktywne ćwiczenia wspomagające rozwój 
kluczowych kompetencji uczniów w edukacji wczesnoszkolne w zakresie liczenia.  Licencja otwarta dla placówek 
edukacyjnych.

zestaw 1 SOSW

8. 1.7 Program multimedialny z zakresu matematyki dla klas 4-6 przeznaczony na tablicę interaktywną lub rzutnik multimedialny. 
Licencja bezterminowa szkolna.

Szt 1 SOSW

9. 1.7 Kurs do samodzielnej nauki języka rosyjskiego na poziomie podstawowym. W skład zestawu do nauki języka powinna 
wchodzić książka / podręcznik oraz co najmniej płyta CD i MP3 z nagraniami rosyjskich native speakerów.

Szt. 1 SOSW

10. 3.6 Kurs multimedialny do nauki języka rosyjskiego, od poziomu początkującego do średnio zaawansowanego (A1 – B1).  W skład 
kursu powinny wchodzić co najmniej: podręcznik, płyty CD oraz program multimedialny zawierający ćwiczenia interaktywne.

szt 1 SOSW
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11. 3.6 Program multimedialny do nauki języka rosyjskiego dla początkujących (A1-A2). Program powinien pozwalać na naukę 

wymowy np. posiadać funkcję nagrywania i analizowania wymowy oraz  zawierać nagrania native speakerów. Kurs na nośniku
CD/DVD.

 szt 1 SOSW

12. 3.6 Program multimedialny do nauki języka angielskiego przeznaczony dla dzieci w edukacji wczesnoszkolnej. Program powinien 
zawierać gry i zabawy z języka angielskiego z pomocą których dzieci mają możliwość poznać nowe słówka, zwroty oraz 
prawidłową wymowę. Program powinien obejmować podstawowe słówka i zwroty w języku angielskim w zakresie np.: liczb, 
kolorów, członków rodziny, kształtów, pożywienia, zwierząt, rzeczy, otoczenia, ubiorów, części ciała, urządzenia itp. Nośnik 
płyta CD, licencja bezterminowa.

Szt. 1 SOSW

13. 3.6 Piosenki dla dzieci w języku angielskim w formie karaoke, co najmniej 8 piosenek. Pomoc edukacyjna w zakresie nauki języka 
angielskiego dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Nośnik płyta CD do wykorzystania na komputerze lub tablicy 
interaktywnej.

Szt. 1 SOSW


