
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 sprzętu do 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  sprzętu  w  zakresie  zakupu  tablic  interaktywnych  dla  SOSW  dla  potrzeb  realizacji  projektu  współfinansowanego  ze  środków  Unii
Europejskiej. Sprzęt zaproponowany przez Wykonawcę musi być nowy, nieużywany. Produkty powinny posiadać wszelkie certyfikaty i dopuszczenia. Zaproponowany sprzęt
musi  być kompletny,  posiadać  niezbędne oprogramowanie  i  instrukcje  umożliwiające  spełnianie  swoich  funkcji.  Pomoce  dydaktyczne  muszą:  posiadać  deklarację  CE  –
deklaracja Conformité Européenne; posiadać certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu; muszą być fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich; posiadać
dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim; posiadać  okres  gwarancji  udzielony  przez  dostawcę na tablicę interaktywną  nie
krótszy  niż  5 lat.

CZĘŚĆ II Sprzęt multimedialny dla SOSW

Lp. Pozycja  z
budżetu
projektu

Opis przedmiotu zamówienia j.m. Ilość Miejsce 
przeznaczenia

1. 2.12
3.11

Kompletna tablica interaktywna 
Minimalne parametry tablicy interaktywnej:
przekątna tablicy: od 79 do 80 cali (obszar roboczy)
rodzaj powierzchni: magnetyczna, matowa, biała, zarysowania nie mogą wpływać na działanie tablicy 
Format: 4 x 3

pozycjonowanie na podczerwień

szt 2 SOSW



Akcesoria: Pisaki (minimum 4 sztuki, gąbka, wskaźnik)
Mocowanie: Na ścianie
Oprogramowanie:  Dedykowane  tablicy,  wykorzystujące  wszystkie  funkcje  tablicy,  umożliwiające  rysowanie  z
wykorzystaniem dołączonych do tablicy pisaków

Minimalne parametry projektora o projekcji odwróconej i sufitowej:
Typ: Krótkoogniskowy z wbudowanym głośnikiem, pozwalający na projekcję na tablicę z odległości ok. 1 metra
Wejścia minimum HDMI
Rozdzielczość: WXGA (1280x800) lub XGA (1024x768)
Jasność: minimum 3000 ANSI lm 
Poziom szumów pracy: do 36dB

Elementy do montażu tablicy i projektora 
kabel zasilający do projektora 10 metrów
kabel USB łączący tablicę z komputerem 10 metrów
kabel HDMI łączący projektor z komputerem 10 metrów
uchwyt ścienny do zamocowania projektora


