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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  szkolnych  w  pomoce  interaktywne   dla  potrzeb  realizacji  projektów  współfinansowanych  ze  środków  Unii
Wyposażenie pracowni w pomoce interaktywne  skierowane jest dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych. Wyposażenie zaproponowane przez Wykonawcę musi być
nowe, nieużywane. Wyposażenie powinno spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa, być dedykowane dzieciom w wieku szkolnym, posiadać wszelkie niezbędne certyfikaty.  .
Zaproponowane produkty muszą być kompletne, posiadać niezbędne oprogramowanie i  instrukcje umożliwiające spełnianie swoich funkcji.  Gwarancja na wyposażenie co
najmniej 2 lata. 

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

Lp. Poz. z 
budżetu

Opis przedmiotu zamówienia j.m. Ilość Miejsce 
przeznaczenia

1 12.146 Interaktywna pomoc dydaktyczna dedykowana do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych - podłoga interaktywna. 
Pomoc przeznaczona dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym (klasy od 0-3) zawierająca co najmniej 25 gier. 
Zaproponowany przez Wykonawcę program powinien umożliwiać jego rozbudowę przez dodatkowe pakiety gier.  

Wymiary interaktywnej podłogi nie powinny być mniejsze niż 2 x 3 m.       
Zestaw powinien umożliwiać montaż do sufitu. Powinien zawierać moduł Wi-Fi. Obsługa powinna odbywać się za pomocą 
pilota. Zestaw powinien umożliwiać automatyczne przełączanie gier oraz zdalne aktualizacje i zdalne dodawanie gier. 
W skład zestawu powinny wchodzić elementy do montażu projektora oraz pilot. 

Szt. 1 SP1
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Gwarancja na urządzenie co najmniej 2 lata. W cenie powinien być uwzględniony montaż urządzenia. Zestaw powinien być 
komplety i umożliwiać pełne wykorzystanie produktu. 

2 12.147 Program multimedialny - pakiet rewalidacyjny do interaktywnej podłogi / magicznego zestawu służący do prowadzenia procesu 
indywidualizacji z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pakiet powinien zawierać co najmniej 15 gier. 
Zaproponowany przez Wykonawcę program powinien być kompatybilny z zaproponowaną przez Wykonawcą podłogą 
interaktywną.

Szt. 1 SP 1

3 12.148 Pomoc multimedialna stanowiąca rozbudowę interaktywnej podłogi / magicznego dywanu. Pakiet powinien zawierać co 
najmniej 30 gier edukacyjnych. Gry wchodzące w skład programu powinny być skierowane do dzieci starszych - co najmniej  
klasy VII-VIII  i opierać się na przedmiotach szkolnych np. matematyka, historia, język polski, język angielski itp. Zaproponowany 
przez Wykonawcę program musi być kompatybilny z interaktywną podłogą .

szt 1 SP 1

4 12.36 Interaktywna pomoc dydaktyczna dedykowana do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych - podłoga interaktywna. 
Pomoc przeznaczona dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym (klasy od 0-3) zawierająca co najmniej 25 gier. 
Zaproponowany przez Wykonawcę program powinien umożliwiać jego rozbudowę przez dodatkowe pakiety gier.  

Wymiary interaktywnej podłogi nie powinny być mniejsze niż 2 x 3 m.       
Zestaw powinien umożliwiać montaż do sufitu. Powinien zawierać moduł Wi-Fi. Obsługa powinna odbywać się za pomocą 
pilota. Zestaw powinien umożliwiać automatyczne przełączanie gier oraz zdalne aktualizacje i zdalne dodawanie gier. 
W skład zestawu powinny wchodzić elementy do montażu projektora oraz pilot. 
Gwarancja na urządzenie co najmniej 2 lata. W cenie powinien być uwzględniony montaż urządzenia. Zestaw powinien być 
komplety i umożliwiać pełne wykorzystanie produktu.

Szt. 1 SP 17

 


