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ZOSIP.273.4.2018.RPO                                                                                                  Załącznik nr  2  

                                                            Specyfikacja Techniczna  - opis przedmiotu zamówienia 

 

Nazwa zamówienia: „Dostawa sprzętu ICT potrzeb oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie" 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu ICT dla potrzeb oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie. Przedmiot 

zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad oraz spełniać wymogi norm określonych obowiązującym prawem, względem użytkowania 

przez dzieci w placówkach edukacyjnych. 

Zamówienie podzielone jest na dwa zadania i dotyczy dostawy następującego wyposażenia: 

 

Zadanie nr 1 

 

Tytuł: Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały. 

Wnioskodawca: Gmina Wielopole Skrzyńskie 

 
L.P. 

 
NAZWA OPIS GŁÓWNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ILOŚĆ 

Ogółem 
wartość  

netto 

Ogółem 
wartość  
brutto 

1. 

Monitor interaktywny z 
wbudowanym komputerem i 
statywem kątowym 
 
Producent…………………………………. 
 
Model ……………………………………… 

Parametry minimalne,  nie gorsze niż: 
Monitor interaktywny z wbudowanym komputerem przekątna ekranu 
minimum 55 cali, Matryca LCD,Technologia IR Touch (podczerwień) , 
Ochrona ekranu Szyba hartowana o grubości min. 3 mm. PowłokaAnty-
Odblaskowa (anti-Glare) 80% + statyw kątowy tworzący z monitorem 
multi interaktywny zestaw, czyli tablicę interaktywną w pionie oraz stół 
interaktywny, który dzięki regulacji wysokości można 
dopasowaćindywidualnie do potrzeb dzieci w różnych grupach 

4  

 



2 
 

wiekowych w tym dzieci niepełnosprawnych. Niezbędne 
oprogramowanie. Cena zawiera dostawę, montaż i oprogramowanie. 
 
Parametry oferowanego sprzętu: 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2. 

Interaktywna podłoga                   
z pakietem rewalidacyjnym  
 
Producent………………………………. 
 
Model ……………………………………. 

Parametry minimalne,  nie gorsze niż: 
Interaktywna pomoc dydaktyczna dedykowana do ćwiczeń, gier i zabaw 
ruchowych, minimalny zakres wyświetlanego obrazu 200 x 250 cm. 
Pełna  Aplikacja z oprogramowaniem i pakietem rewalidacyjnym  
Cena zawiera dostawę, pełny montaż i oprogramowanie. 
 
Parametry oferowanego sprzętu: 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
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Zadanie nr 2 

 

Tytuł: Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały. 

Wnioskodawca: Gmina Wielopole Skrzyńskie 

 
L.P. 

 
NAZWA OPIS GŁÓWNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ILOŚĆ 

Ogółem 
wartość  

netto 

Ogółem 
wartość  
brutto 

1. 

Zestaw nagłośnieniowy 
 
Producent…………………………… 
 
Model: …………….................... 

Parametry minimalne,  nie gorsze niż: 
Zestaw nagłośnieniowy akumulatorowo-sieciowy PS-8 z dwoma 
mikrofonami bezprzewodowymi nagłownym + do ręki: kolumna 
aktywna i pasywna + kabel połączeniowy - 
Urządzenie przenośne z zasilaniem akumulatorowo-sieciowym. 
Wbudowany odtwarzacz Mp3 z funkcją Bluetooth. 
 
Parametry oferowanego sprzętu: 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
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2. 

Aparat fotograficzny 
 
Producent…………………………. 
 
Model: …………….................. 

Parametry minimalne,  nie gorsze niż:  
Funkcja nagrywania w rozdzielczości 4K i 60-krotny zoom 
optyczny, nagrywanie filmów w jakości 4K z prędkością 30 kl./s. 
Zakres ogniskowej 20 – 1200. Zastosowanie matrycy BSI-CMOS o 
rozdzielczości 18 megapikseli. Zakres czułości ISO 80-6400. 

 
Parametry oferowanego sprzętu: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
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UWAGA! 

Podane parametry są parametrami minimalnymi. Oferenci mogą zaproponować urządzenia  o wyższych wartościach z lepszymi funkcjami              

i możliwościami. 

W kosztach realizacji zamówienia Wykonawca powinien ująć dostawę, montaż oraz przeprowadzenie szkoleń z obsługi zamawianych urządzeń 

oraz zainstalowanych na nich programów. Zamawiający wymaga by przeprowadzone szkolenia odbyły się po zamontowaniu sprzętu w 4 

lokalizacjach na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie tj. oddziałach przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Brzezinach, Broniszowie, 

Gliniku i Nawsiu ( 1 szkolenie dla personelu minimum 2 godziny) Termin i miejsce szkoleń zostanie podane przez  Zamawiającego po 

zatwierdzeniu wykonania montażu sprzętu.  

Do urządzeń należy doliczyć listwy przepięciowe z zabezpieczeniem oraz odpowiednią ilość przewodów potrzebnych do pełnego 

funkcjonowania zestawu w zależności od warunków technicznych w poszczególnych salach dydaktycznych. 

Z uwagi na to że zestawy będą montowane w salach dydaktycznych gdzie przebywają dzieci, niezabezpieczone przewody  winne być osłonięte 

odpowiednimi maskownicami.  

Zamawiający przed montażem umożliwia wykonanie oględzin oraz własnego obmiaru pomieszczeń.  

 

 

……………………….dn. ………………………… 

                                                                                                             …………..……………………………….……………………………………………………………..………........................ 

(pieczęć i podpis(y) osób(y) uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub Pełnomocnika 

 

 


